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สนับสนุนการฉาย
ภาพยนตร์ต่างประเทศโดย

	 ทนัททีีไ่ด้หยบิจดหมายข่าวหอภาพยนตร์	ฉบบัที	่๑๑	ขึน้มา	แฟนประจ�า 
ของเราอาจรูส้กึว่าจดหมายข่าวฉบบันีม้ขีนาดหนากว่าปกต	ินัน่เป็นเพราะเนือ้หา 
ภายในเล่มอดัแน่นไปด้วยเรือ่งราวของกจิกรรมมากมาย	ทีห่อภาพยนตร์จะจดัขึน้ 
ภายในเดือนกันยายนและตุลาคม
	 ท่ามกลางความไม่แน่นอนว่า	 มหาอุทกภัยจะมาเยือนกรุงเทพฯ 
และหอภาพยนตร์อีกหรือไม่ในปีนี้	 เดือนตุลาคมยังคงเป็นเดือนแห่งกิจกรรม 
ด้านภาพยนตร์ที่เราจัดอย่างต่อเนื่องจนเป็นประเพณี	 ไม่ว่าจะเป็น	 วันอนุรักษ์ 
ภาพยนตร์ไทย	วันร�าลึกมิตร	ชัยบัญชา	วันสรรพสาตร	วันหนังบ้าน	และวันมรดก 
โสตทัศน์โลก	 (หากยังจ�ากันได้	 หลังจากวันมรดกโสตทัศน์โลกของปีที่แล้ว	 หอ- 
ภาพยนตร์ก็ต้องตกอยู่ในวงล้อมของน้องน�้า)	ซึ่งรายละเอียดทั้งหมด	ได้รวบรวม 
ไว้ในจดหมายข่าวฉบับหนาพิเศษนี้แล้ว	 ให้ท่านได้อ่านเพื่อเตรียมตัวไม่ให้พลาด 
การเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดี	ๆ	เหล่านี้
	 และช่วงสองเดือนที่ผ่านมา	(กรกฎาคม	-	สิงหาคม)	ได้เกิดการสูญเสีย 
ผู้สร้างคุณูปการให้แก่วงการภาพยนตร์ไทยไปถึง	 ๓	 ท่าน	 ในเวลาใกล้เคียงกัน 
อย่างไม่คาดคดิ		ซึง่เราได้รวบรวมประวตัแิละผลงานของพวกเขา	รวมทัง้โปรแกรม 
จัดฉายผลงานภาพยนตร์ร�าลึกที่จะมีขึ้น	 ณ	 โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 เอาไว้ 
ในจดหมายข่าวฉบับนี้ด้วย	 เพื่อให้สังคมไทยได้ประจักษ์ถึงสิ่งที่ผู้จากไปได้สร้าง 
ไว้ให้แก่พวกเรา
	 หอภาพยนตร์ขออุทิศหน้ากระดาษเหล่านั้น	 แทนค�าไว้อาลัยที่มีต่อ 
คุณอรรถพร	 ไทยหิรัญ	คุณคมน์	อรรฆเดช	และ	คุณเจริญ	 เอี่ยมพึ่งพร	และขอ 
แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของทั้งสามท่านมา	ณ	โอกาสนี้

ภาพปก : ตู้อุปกรณ์ถ่ายหนังสมัครเล่น หรือ หนังบ้าน
จัดแสดงอยู่บนชั้น ๒ ของพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย



ทางการเรยีนรู	้หรอืในแบบทีอ่ยูต่รงกลางระหว่างทัง้สองรปูแบบ 
ดงักล่าว	การน�าภาพยนตร์มาสูก่ารรบัรูจ้งึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่	 
ที่ทางคณะวิจัยสังเกตเห็นพัฒนาการที่เปล่ียนไปของเด็ก 
นักเรียนที่เข้าร่วม	 เด็กหลายคนได้รับการปรับทัศนคติที่ดีขึ้น	 
ทั้งนี้มิใช่เพียงภาพยนตร์เท่าน้ันที่ท�าให้เด็กนักเรียนเกิดความ 
เปล่ียนแปลงไปในทางทีด่	ีแต่เป็นเพราะการถกูละลายพฤตกิรรม 
จากกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ที่คณะวิจัยจัดขึ้น	 จากเด็กที่ก้มหน้าก้มตา 
เรียนกลายเป็นเด็กที่มีรอยยิ้มและมิตรไมตรีระหว่างเพื่อน	และ 
จากเด็กที่ไม่กล้าแสดงออกและเรียนรู้	 กลายเป็นเด็กที่กล้ายก 
มือขึ้นเพื่อตอบค�าถาม	 แต่ทั้งน้ีทั้งน้ัน	 งานวิจัย	 “โฮงหนังบ้าน 
ต้นตาล”	กย็งัอยูใ่นขัน้ตอนการด�าเนนิงาน	ซึง่ผลจะเป็นอย่างไร 
คงต้องติดตามกันต่อไป
	 จบจากกิจกรรม	“โรงหนังโรงเรียน”	ก็เข้าสู่ช่วงเย็น	 
ที่ทาง	“โฮงหนังบ้านต้นตาล”	จัดกิจกรรมดี	ๆ	อีกหนึ่งกิจกรรม	 
นั้นคือ	 “ดูหนังกับโดมสัญจร”	 ซ่ึงปกติเป็นกิจกรรมฉายหนัง 
ประจ�าวนัศกุร์สดุท้ายของเดอืน	ณ	โรงภาพยนตร์ศรศีาลายา	นบั 
เป็นโอกาสท่ีดีที่โรงภาพยนตร์จะได้เข้าถึงชุมชนเป็นครั้งแรก	 
ตามค�ากล่าวของ	คณุโดม	สขุวงศ์	ว่า	“โรงหนงัแห่งนี ้น่าจะเป็น  
โรงหนังชุมชนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้” 
	 “ดูหนังกับโดม”	 ในครั้งนี้จัดฉายภาพยนตร์เร่ือง	 
“CITY	LIGHT”	ผลงานเลื่องชื่อของ	ชาร์ลี	แชปลิน	ในตอนแรก 
ก็ยังกังวลกันอยู่ว่า	ภาพยนตร์เงียบ	ขาวด�าอายุกว่า	๘๐	ปีเรื่อง 
นี	้จะดงึความสนใจจากชาวบ้านได้มากน้อยเพยีงใด	ทว่าพอเริม่ 

ต้นงาน	ชาวบ้านทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่และคุณตาคุณยาย	ต่างพากัน 
มาดูหนังกันอย่างพร้อมหน้า	 หลังจากที่ตรากตร�าท�างานกันมา 
ทั้งวัน	 เมื่อกิจกรรมเริ่มขึ้นทุกคนต่างใจจดใจจ่ออยู่กับหนังเก่า 
ที่คุณโดมน�ามาเล่าอย่างสนุกสนาน	 ผู ้สูงอายุบางคนรู ้สึก 
ประทับใจกับช่วงเวลาในหนังสั้น	ๆ	วัยรุ่นหนุ่มสาวแปลกตากับ 
สิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อน	 เด็กเล็กต่างวิ่งเล่นกันภายในราวกับ 
โรงหนังคือสวนสนุก	 บ้างเอาเสื่อมาปูนอนหน้าจอ	 จน	 CITY	 
LIGHT	 เริ่มฉาย	 สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนรู้สึกได้คือพลังของภาพยนตร ์
ที่หลอมรวมทุกคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในขอบข่าย 
แห่งแสงเงาที่ตกกระทบลงสู่จอและสะท้อนมาสู่ชาวบ้านทุก 
คนใน	 “โฮงหนังบ้านต้นตาล”	 ทุกคน	 ยิ้ม	 หัวเราะและเพลิด- 
เพลินไปกับหนังที่ด�าเนินไปโดยไร้บทพูดกับสีที่เป็นธรรมชาต ิ
ราวสองชั่วโมง	 โดยไม่มีใครแสดงท่าทีเบื่อหน่าย	 แม้แต่ตัว 
ผู้เขียนเอง	ที่ลุ่มหลงอยู่กับบรรยากาศในคืนนั้นกับการดูหนังใน 
โรงหนังชุมชนเล็ก	ๆ	แห่งหนึ่งอย่างมิอาจลืม			

	 เช้าวันถัดมา	 เราเริ่มเดินทางไปสู่เป้าหมายท่ีสอง 
คือ	บ้านนาบัว จ.นครพนม	สถานที่ถ่ายท�าหลักของภาพยนตร์ 
รางวัลปาล์มทองค�าจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์เรื่อง 
ลุงบุญมีระลึกชาติ	ของอภิชาติพงศ์	วีระเศรษฐกุล	และยังเป็น 
สถานท่ีถ่ายท�า	 “ปลุกผี”	 (PRIMITIVE	 INSTALLATION)	 
นิทรรศการศิลปะจัดวางของผู้ก�ากับคนเก่งคนนี้อีกด้วย	 การ 
เดินทางสู่บ้านนาบัวครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการตามรอยความ 
ส�าเร็จของอภิชาติพงศ์	 และสัมผัสบรรยากาศของบ้านนาบัวที ่
เขามาใช้ชีวิตอยู่แรมปี	 โดยการเดินทางสู่บ้านนาบัว	 จังหวัด 
นครพนม		ใช้เวลาการเดนิทางประมาณ	๘	ชัว่โมง	เมือ่ถงึทีห่มาย	 
เราจึงได้พบกับคุณนิพนธ์	 เศวตะดุล	 ซึ่งผู้น�าทางให้เราท่ีบ้าน 
นาบัวในครั้งนี้		
	 บ้านนาบัวน้ันมีประวัติศาสตร์แทรกตัวอยู ่แทบ 
ทั้งหมดของพื้นที่	 ย้อนกลับไปเมื่อปี	๒๕๐๘	ณ	ท้องถิ่นชนบท 
ทางภาคอสีาน	เคยถกูใช้เป็นแหล่งกบดานของพรรคคอมมวินสิต์ 
แห่งประเทศไทย	เพือ่ปลกุระดมชาวบ้านมาเป็นก�าลงั	มกีารแลก 
เปลี่ยนเรียนรู้ทางการทหารกับทางเวียดนามและลาวอย่างเป็น 
ระบบ	โดยกระท�ากันอย่างเงียบเชียบ	แต่ใช่ว่ารัฐบาลไทยจะไม่ 
รบัรูก้ารกระท�าดงักล่าว	การปะทะระหว่างรฐัและประชาชนผูม้ี 
อุดมการณ์แตกต่างจึงเกิดขึ้นโดยมีฉากหลังอยู ่ท่ีบ้านนาบัว 
โดยมีจุดเริ่มต้นในวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๐๘	อันถือเป็นวันส�าคัญ 
ทางประวตัศิาสตร์ของชาวบ้านนาบวั	ทีเ่รยีกกนัว่า	“วนัเสยีงปืน 
แตก”

	 รอยอดีตทางการเมืองและความลี้ลับเกี่ยวกับเรื่อง 
ผีสางของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออ�านาจรัฐในบ้านนาบัวนี่เอง	 ที่กลาย 
มาเป็นแรงบันดาลใจให้อภิชาติพงศ์ได้สร้างผลงานดังที่กล่าว 
มา	โดยเขาได้เข้ามาใช้ชวีติอยูก่บัชาวบ้านอย่างเรียบง่าย	จนแทบ 
จะกลายเป็นส่วนหนึง่ของชาวบ้าน	แม้จะมอุีปสรรคจากคนพ้ืนที ่
บางคนท่ีไม่เห็นด้วย	 เพราะแทบไม่มีชาวบ้านคนไหนรู้จักว่า 
อภิชาติพงศ์เป็นใคร	 มาจากไหน	 ตามค�าบอกเล่าของชาวบ้าน	 
เขาบอกเพียงแต่ว่า	“จะมาท�าหนังผีครับป้า”
	 ร่องรอยของอภิชาติพงศ์	 ที่ยังคงเหลืออยู่อย่างเป็น 
รูปธรรมท่ีบ้านนาบัวน้ี	 	 คือ	 ยานอวกาศ	 ตัวละครหลักของ 
ผลงานชุดปลุกผี	ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านนาบัว 
ในการประดิษฐ์จัดสร้าง	 ดูจากสภาพที่เห็นครั้งแรกในงาน	 
“ปลุกผี”	กับในตอนนี้	ความแตกต่างมีให้เห็นได้เด่นชัด	สภาพ 
ภายนอกเริ่มผุพัง	 เนื้อไม้ที่ใช้ท�ายานแห้งกรอบ	ภายในเริ่มเห็น 
อาการเว้าแหว่งตามรอยสานที่มีแสงเล็ดลอดเข้ามา	ถูกตั้งทิ้งไว้ 
ให้สายลมแสงแดดและฟ้าฝนเซาะกร่อน	 แต่ทั้งนี้ผู้น�าทางของ 

“โรงหนังแห่งนี้ 
น่ำจะเป็นโรงหนังชุมชนแห่งแรก
ในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้”

ตามค�าบอกเล่าของชาวบ้าน
เขาบอกเพียงแต่ว่า
“จะมาท�าหนังผีครับป้า”

ชาวบ้านมาชื่นชม	ชาร์ลี	แชปลิน

ดูหนังกับโดม	สัญจร

นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดหลังชมภาพยนตร์



เราก็ยืนยันกับทางหอภาพยนตร์ว่าจะท�าให้ยานอวกาศนั้นเป็น 
พิพิธภัณฑ์ในหมู่บ้าน	 เพราะถือเป็นผลงานที่อภิชาติพงศ์มอบ 
ให้แก่ชาวบ้านทุกคนที่ร่วมลงแรงมาด้วยกัน	 อีกทั้งยังเป็นของ 
ส�าคัญต่อประวัติศาสตร์ของบ้านนาบัวที่ควรค่าต่อการเก็บ 
รักษา	 ซึ่งก็เป็นความคิดเดียวกันกับทางหอภาพยนตร์	 คงต้อง 
รอดูกันต่อไปว่ายานอวกาศน้ันควรจะได้รับการดูแลที่ดีขึ้นด้วย 
วิธีไหนหรือที่ใด	 เพราะยังไงเสีย	 มันก็มีความส�าคัญต่อมิติทาง 
ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยด้วยเช่นกัน
	 เสรจ็สิน้จากบ้านนาบวั	เช้าวนัถดัมากถ็งึเวลาเดนิทาง 
กลับ	 ระหว่างทางเราได้ไปชื่นชมกับสถานที่ท่องเที่ยวทาง 
ประวัติศาสตร์ที่อยู่ตามรายทางมากมาย	 เรื่อยไปต้ังแต่จังหวัด 
นครพนมถึงจังหวัดสกลนคร	 โดยเร่ิมแรกกันที่พิพิธภัณฑ์ 
บ้านลุงโฮ	 ซึ่งต้ังอยู่ที่บ้านนาจอก	 จ.นครพนม	 เป็นสถานที่ที ่
ประธานาธิบดีโฮจิมินห์	 ของเวียดนาม	 มาพ�านักอยู่ในประเทศ 
ไทยช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๔๖๙	 –	๒๔๗๒	 เพื่อหลบภัยจากการปราบ 
ปรามคอมมิวนิสต์ตามนโยบายของรัฐบาลนายเจียงไคเช็ค	โดย 
ใช้ช่ือเรียกตนสั้น	 ๆ	 ว่า	 ลุงโฮ	 เพื่อสร้างความกลมกลืนกับ 
ชาวบ้านและแทรกตัวอยู่กับชีวิตอันสมถะ
	 ภายในพิพิธภัณฑ์น้ันมิได้มีความใหญ่โตโอ่อ่า	 เป็น 
แต่เพียงบ้านหลังเล็ก	 ๆ	 อันร่มร่ืนที่สร้างขึ้นด้วยทุนรอนของ 
ตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของสังคม	 และจัดแสดงข้าวของเครื่อง 
ใช้ภายในบ้านและสวนแบบผสมผสานความเป็นอีสานและ 
เวียดนามตามอย่างท่านโฮจิมินห์ไว้ได้อย่างน่าชื่นชม	 โดยมี 
ลูกสาวลุงเหงียน	 สหายที่คอยช่วยเหลือเร่ืองที่พักในประเทศ 
ไทยให้แก่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์คอยให้ความรู้	 ท�าให้เราได้รับ 
ความรู ้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองและท้องถิ่นไปแบบ 
เต็ม	ๆ			

	 ถัดจากนั้นทางคณะจึงเดินทางต่อไปยังถ�้าเสรีไทย	 
บ้านลาดกระเชอ	จ.สกลนคร	สถานที่ที่แกนน�าเสรีไทยทางภาค 
อีสาน	หรือที่เรียกกันว่า	แกนน�าเสรีไทยภูพาน	โดยการน�าของ	 
ขนุพลภพูาน	(เตยีง	ศริขินัธ์)	ใช้เป็นทีห่ลบซ่อนตวัจากทหารญีปุ่น่ 
ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่	 ๒	 โดยจากจุดเร่ิมต้นที่อนุสาวรีย ์
ขุนพลภูพาน	ต้องใช้เวลาลัดเลาะไปตามด่านทาง	แนวป่า	เนิน 
สูง	ร่วม	ๆ	ครึ่งชั่วโมงเป็นระยะทางกว่า	๘๐๐	เมตร	ก่อนจะถึง 
ถ�้าเสรีไทยด้วยความรู้สึกอ่อนแรงลงไปพอสมควร	 โดยสภาพ 
ถ�้าเป็นปล่องถ�้าที่ลึกลงไปใต้เนิน	 ภายในมีรอยจารึกชื่อของ 
เสรีไทยที่เข้าร่วมอยู่ที่ผนัง	 ซึ่งค่อนข้างมืดและลึกจนชวนสงสัย 
ว่า	 เม่ือก่อนเสรีไทยภูพานนั้นเป็นอยู่กันเช่นไรภายในถ�้า	 แรง 
จูงใจอันเกิดจากความรักชาติบ้านเมืองสามารถท�าให้คนกลุ่ม 
หนึง่ยอมทิง้บ้านและทนอยูใ่นถิน่ทรุกนัดารได้ขนาดนีเ้ชยีวหรอื	 
เมื่อเทียบกับปัจจุบัน
 การแวะชมสถานที่ต่าง	 ๆ	 เริ่มกินเวลาการเดินทาง 
ขากลับไปพอสมควรทางคณะจึงเห็นทีจะต้องเดินทางกลับกัน 
เสียที	ทั้งที่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย 
ที่น ่าสนใจ	 ซึ่งทางหอภาพยนตร์คงจะได้เดินทางกลับมา
เยี่ยมเยียนอีกสักครั้งเพื่อชื่นชม	ซึมซับกับเรื่องราวรายทางและ
สถานที่บางแห่งที่ภาพยนตร์อาจจะยังเข้าไม่ถึง	เพื่อน�ามาเล่าสู่
กันฟังในโอกาสต่อไป

อนุสาวรีย์ขุนพลภูพาน

ภายในหลุมเสรีไทย

โต๊ะท�างานลุงโฮ

บ้านลุงโฮ

กิจกรรมเดือนกรกฎาคม

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๒ กรกฎาคม 
นุ่น	ศิรพันธ์	วัฒนจินดา	และ	พิช	วิชญ์วิสิฐ	หิรัญวงษ์กุล	 
ให้เกียรติมาประทับรอยมือ	–	เท้า	เป็นดาวดวงที่	๑๒๖	 
และ	๑๒๗	บนลานดาราหอภาพยนตร์	โดยทัง้คู่เป็นดารา 
ขวญัใจวยัรุน่ทีเ่พิง่มผีลงานภาพยนตร์เรือ่งล่าสดุร่วมกนั	 
คือ	“Home	ความรัก	ความสุข	ความทรงจ�า”	การมา 
ปรากฏตัวครั้งนี้	มีแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศมา 
เป็นก�าลังใจจ�านวนมาก

๔ กรกฎาคม
อาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร	ี 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาหอภาพยนตร์	 โดยได้เข้าชม 
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ภายในโรงภาพยนตร์ศรี 
ศาลายา	 และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 ซึ่งทาง 
มหาวิทยาลัยมุ ่งหวังที่จะให้นักศึกษาเปิดโลกทัศน์ 
ใหม่และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทัศนศึกษา 
ครั้งนี้

๙ กรกฎาคม
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้น�าคณะ
เจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานของหอภาพยนตร์	 รวมทั้ง
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	เพื่อศึกษาเกี่ยวกับระบบงาน
และกระบวนการอนุรักษ์จากเจ้าหน้าที่หอภาพยนตร์	
โดยน�าความรูท้ีไ่ด้มาปรบัใช้ในการด�าเนนิโครงการ	“หอ
ภาพยนตร์อีสาน	 ต�านานลูกข้าวเหนียวแห่งล�าน�้าโขง”	
ต่อไป

๑๐ กรกฎาคม
คณะครูและอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์	เข้าศกึษาดงูานนอกสถานที	่โดยในวนัดงั 
กล่าวได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 เพื่อน�า 
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับไปต่อยอดการเรียนการสอน	 
ต่อไป

๓ กรกฎาคม
คณะเจ้าหน้าที่งานสร้างเสริมสุขภาพ	 ศูนย์การแพทย์ 
กาญจนาภิเษก	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 ในโครงการศูนย์ 
สุขภาพผู้สูงอายุ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๕	 ได้น�าผู ้เข้าร่วม 
โครงการเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 
ซึง่โครงการนีจ้ดัขึน้เพือ่ให้ผูส้งูอายใุนโครงการได้พบปะ	 
แลกเปล่ียนความคดิเห็นจากการชมภาพยนตร์	ซึง่มส่ีวน 
ช่วยในเสริมสร้างสุขภาพของผู้เข้าร่วมโครงการ

ลานดารา

๑๐ – ๒๙ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	ได้รับเกียรติจาก	คุณ 
ชวนะ	บญุช	ูน�าต้นฉบบัภาพเขยีนใบปิดหนงั	มาจดัแสดง 
พร้อมกับใบปิดภาพยนตร์ผลงานของท่านที่ตีพิมพ์แล้ว	 
ซึ่งหอภาพยนตร์ได้อนุรักษ์และคัดเลือกมาอีก	 ๕๐	 ชิ้น	 
ในนิทรรศการ	“ใบปิดจิตรกรรม	ชวนะ	บุญชู”	ระหว่าง 
วันที่	๑๐	–	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๕	ณ	ภาพยนตร์สถาน	 
ชั้น	๒	และบริเวณโถงทางเดินชั้น	๓	หอศิลปวัฒนธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานคร	 (สี่แยกปทุมวัน)	 ซึ่งในช่วงจัด 
นิทรรศการมีผู้ให้ความสนใจ	 และต่ืนตาต่ืนใจกันเป็น 
จ�านวนมาก	 จากสถิติแล้วนับพันคน	 ไม่ว่าจะเป็นนิสิต	 
นักศึกษา	หรือประชาชนทั่วไป

๑๓ กรกฎาคม 
นกัศกึษาจากวทิยาลยัเพาะช่าง	มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์	 เข้าศึกษาดูงานท่ีพิพิธภัณฑ ์
ภาพยนตร์ไทย	 เพื่อศึกษาดูงาน	 เรื่องการจัดแสดงวัตถุ 
พิพิธภัณฑ์	 และการถ่ายทอดความรู ้จากเจ้าหน้าที่ 
หอภาพยนตร์	 เพื่อน�าความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียน 
การสอนต่อไป

๑๕ กรกฎาคม 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลคลองโยง	 ได้น�าผู้เข้า 
ร่วมโครงการในชมรมผู้สูงอายุลีลาวดีสีขาว	 เข้าชม 
ภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	ซึ่งชมรมนี้จัดขึ้น 
เพื่อให้ผู ้สูงอายุในชมรมได้พบปะ	 แลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นจากการชมภาพยนตร์	ซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริม 
สร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

๑๗ กรกฎาคม
คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	จัดดูงาน
นอกสถานที่	 โดยครั้งนี้อาจารย์ได้น�านักศึกษาเข้าชม
ภาพยนตร์	 และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 เพื่อสร้าง
จติส�านกึ	ให้นกัศกึษาตระหนกัถงึคณุค่าความส�าคญัของ
ภาพยนตร์ไทย	 ในฐานะเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

๒๐ กรกฎาคม 
อาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสาร
สังคม	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	หลักสูตรศิลป- 
ศาสตร์บัณฑิต	(ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล)	ได้เข้าศึกษา 
ดูงานที่หอภาพยนตร์	 ในส่วนของห้องสมุดโสตทัศน- 
สถาน	เชิด	ทรงศรี	และพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	เพื่อ 
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพยนตร์ทั้งไทยและต่าง 
ประเทศ	พร้อมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่หาไม่ได้ภายใน 
รั้วมหาวิทยาลัย



กิจกรรมเดือนสิงหาคม๒๑ กรกฎาคม 
หอภาพยนตร์จัดภาพยนตร์สนทนาประจ�าเดือน 
กรกฎาคม	๒๕๕๕	ให้หัวข้อเรื่อง	“บุญส่ง	นาคภู่	คนท�า 
หนังทวนกระแส”	 ได้รับเกียรติจากผู้ก�ากับภาพยนตร ์
นอกกระแสของไทย	 คุณบุญส่ง	 นาคภู่	 และ	 คุณวัฒน์	 
วรรลยางกรู	เจ้าของบทประพนัธ์หนึง่ในเรือ่งส้ัน	๔	เรือ่ง 
ทีค่ณุบญุส่งน�ามาสร้างเป็น	“สถาน	ี๔	ภาค”	ภาพยนตร์ 
เรื่องล่าสุด	 ซึ่งในวันดังกล่าว	 คุณบุญส่ง	 นาคภู่	 ได้น�า 
ภาพยนตร์เรื่องนี้	 มาจัดฉายก่อนที่จะมีการรายการ 
สนทนาเพ่ือแลกเปลี่ยนทัศนคติ	 ณ	 ชานชาลา	 สถานี 
รถไฟศีนิมา	ของหอภาพยนตร์

๒๗ กรกฎาคม 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์	 เข้า 
ทัศนศึกษาท่ีหอภาพยนตร์	 โดยเข้าชมภาพยนตร  ์
สารคดี	เกี่ยวกับการเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่	๕	และ
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อีกหลายเรื่อง	โดยการเข้าชม 
ครั้งนี้ทางครูผู้สอนต้ังใจที่จะใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อการ 
เรียนการสอน	 พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพ- 
ยนตร์ไทยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาพยนตร์ 
ด้วยเช่นกัน

และในวนัเดยีวกนันี	้โครงการเรยีนรูศ้ลิปวฒันธรรม 
ผ่านสื่อภาพยนตร์โดยหอภาพยนตร์	 ร่วมกับออล 
แม็กกาซีน	 จัดฉายภาพยนตร์เรื่อง	 “จงอางผยอง”	ณ	 
อาคาร	ซีพี	ทาวเวอร์

๓๑ กรกฎาคม
กองกิจการภาพยนตร์	กรมการท่องเที่ยว	ได้จัดประชุม 
สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	ในหวัข้อเรือ่ง	การก�ากับดแูลและ 
อ�านวยความสะดวกแก่คณะถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศ 
ในประเทศไทย	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	โดยได้จดัให้ผูเ้ข้า 
ร่วมสัมมนาเข้าเยี่ยมชมหอภาพยนตร์	 ในส่วนของ 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 พร้อมกับให้เหตุผลว่าหอ 
ภาพยนตร์เป็นแหล่งเรยีนรูเ้กีย่วกบัภาพยนตร์ไทยทีเ่กบ็ 
รวบรวมเครื่องใช้ของวงการภาพยนตร์ตั้งแต่อดีตจนถึง 
ปัจจุบัน	เป็นแห่งเดียวในประเทศไทย

๗ สิงหาคม
ผูเ้ข้าร่วมโครงการศนูย์สขุภาพผูส้งูอาย	ุประจ�าปี	๒๕๕๕	
งานสร้างเสริมสุขภาพ	 ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก	
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าชมภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร ์
ศรศีาลายา	เป็นโครงการต่อเน่ืองทีจ่ดัทกุวนัอังคารแรก 
ของเดือน

และในวันเดียวกัน	เวลา	๑๓.๐๐	–	๑๕.๐๐	น	ณ	
ภาพยนตร์สถาน	 ชั้น	 ๒	 หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง 
กรงุเทพมหานคร	หอภาพยนตร์ได้จดังานเสวนา	มมุมอง 
ผูก้�ากบัฯ	ต่อการคดัเลอืกภาพยนตร์ไทยทีค่วรเป็นมรดก 
ของชาติ	 ภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์
ของชาติครั้งที่	 ๒	 	 ได้รับเกียรติจาก	 คุณชูเกียรติ 
ศักดิ์วีระกุล,	 คุณศิวโรจณ์	 คงสกุล	 และคุณเอกชัย 
เอื้อครองธรรม	 ร่วมน�าเสนอ	 มุมมองของผู ้ก�ากับ 
ภาพยนตร์	 ต่องานภาพยนตร์หลาย	 ๆ	 เร่ืองท่ีตนเอง 
ชื่นชอบ	 ในหลายมิติ	 ทั้งภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทาง 
ประวตัศิาสตร์	ศลิปะ	และมคีวามโดดเด่นเฉพาะตวั	รวม 
ไปถึงภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อคนและสังคม

 ๑๔ สิงหาคม
นกัศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	 
ในโครงการฝึกปฏิบัติภาพยนตร์และแอนิเมชั่น	 ร่วม 
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ท่ีหอภาพยนตร์	 ในส่วนของ 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 ต่อด้วยการชมภาพยนตร์ 
ประวัติศาสตร์	 โดยอาจารย์ผู้สอนมุ่งเน้นให้นักศึกษา 
พัฒนาทักษะทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 เพื่อต่อยอด 
การศึกษาต่อไป

๑๕ สิงหาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 ได้
จัดการแข่งขันสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงการไม้
ไอศกรีม	สายงานวิศวกรรมโยธา	ครั้งที่	๖	ขึ้น	และใน
ทุก	ๆ	ปี	ไม่พลาดที่จะน�านักศึกษาจากหลายวิทยาเขต
ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์
ไทย	ซึง่ในวนัดงักล่าวถือเป็นโอกาสท่ีดสี�าหรับนักศึกษา
ที่อยู่ห่างไกล	 ได้รับความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์กันไปพอ
สมควร

๑๘ สิงหาคม
หอภาพยนตร์จัดกิจกรรมภาพยนตร์สนทนาประจ�า 
เดอืนสงิหาคมในหวัข้อเร่ือง	“หลากหลายลลีาความเป็น 
แม่ในภาพยนตร์”	 โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย ์
อาทิตย์	 พงษ์พานิช	 นักวิชาการด้านวัฒนธรรมศึกษา	 
มหาวิทยาลัยนเรศวร	 ร่วมสะท้อนทัศนคติและแนวคิด 
ของสังคมไทยที่มีต่อแม่	 และการน�าเสนอบทบาทของ 
แม่ในภาพยนตร์

๑๖ - ๒๖ สิงหาคม
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ร่วมกับมูลนิธิหนังไทย	
จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่	 ๑๖	 (16th	 Thai	
Short	Film	and	Video	Festival)	ณ	ห้องออดิทอเรียม	
ชั้น	๕	และ	ห้องประชุม	๔๐๑	ชั้น	๔	หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร	(สี่แยกปทุมวัน)	ซึ่งในปีนี้	ในช่วง
เทศกาลภาพยนตร์สั้น	สถาบันหนังไทย	ได้จัดกิจกรรม
ชัน้ครู	(Masterclass)	ล	ีชาตะเมธกีลุ	มือตดัต่อชัน้เยีย่ม

ชาวไทย	และ	Ying	Liang	ผู้ 
ก�ากับชาวจีนรุ ่นใหม่มาแรง	 
และที่พิเศษกว่าทุกปี	 คือการ
จัดบรรยายเรื่ อง 	 Inter - 
active	Digital	Storytelling	 
โดย	 Dr .N ina 	 Dvorko	 
ศาสตราจารย์และผู ้ก ่อตั้ง 

คณะ	 Interactive	 Art	 มหาวิทยาลัย	 St.Petersburg	
State	University	of	Film	and	Television	พร้อม 
ด้วย	อาจารย์สันติ	บุญทัศนกุล	อาจารย์คณะเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

๒๔ สิงหาคม
โครงการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อ
ภาพยนตร์โดย
หอภาพยนตร์	ร่วมกับ
ออลแม็กกาซีน	จัดฉาย
ภาพยนตร์เรื่อง	
“เหนือกว่ารัก”	
ณ	อาคาร	ซีพี	ทาวเวอร์

๒๕ สิงหาคม 
สันติสุข	 พรหมศิริ	 พระเอกผู้ฝากผลงานการแสดงที่ 
น่าจดจ�าไว้หลายต่อหลายเรือ่ง	ทัง้บทชวิีต	บทตลก	รวม 
ถึงบทร้ายจนได้ชื่อว่าเป็นดาราเจ้าบทบาทคนหนึ่งใน 
วงการภาพยนตร์ไทย	รวมไปถึงบท	“บุญชู”	ที่อยู่ในใจ 
แฟนหนังตลอดกาล	 ได้ให้เกียรติหอภาพยนตร์	 ร่วม 
ประทับรอยพิมพ์มือ	 –	 เท้า	 เป็นดาวดวงที่	 ๑๒๘	บน 
ลานดารา	 ซึ่งในวันดังกล่าวคุณสันติสุข	 ได้เล่าถึง 
ประสบการณ์กับบทบาทที่ได้รับอย่างเป็นกันเองใน 
โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

  ๒๘ สิงหาคม 
สาขาวิชาการภาพยนตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน 
สุนันทา	 รายวิชาสัมมนาภาพยนตร์	 ได้จัดท�าโครงการ 
ศึกษาดูงานที่หอภาพยนตร์	เพื่อน�าความรู้มาปรับใช้ใน 
การเรียนการสอน	 ซึ่งในวันดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 และร่วมชมภาพยนตร  ์
ประวัติศาสตร์ที่หอภาพยนตร์เก็บรักษาไว้	 ต่อด้วยการ 
ด�าเนินกิจกรรมแบ่งกลุ่ม	แสดงภาพยนตร์เรื่อง	“คนกิน 
กล้วย”	ในโรงถ่ายอีตื๋อ	ศาลายา	หรือ	Black	maria

๓๐ สิงหาคม
ชมรมผู้สูงอายุบ้านสาลวัน	ได้จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ 
ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	 โดยมี	 Professor	 Dr.Koji	 
Terasawa	 จากมหาวิทยาลัยชินชู	 ประเทศญี่ปุ่น	 เข้า 
ร่วมชมด้วย	เพือ่เป็นการสานสมัพนัธ์และประชาสมัพนัธ์ 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในจังหวัดนครปฐม	

๓๑ สิงหาคม 
อาจารย์จากโรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยัเชยีงใหม่	แผนก 
มธัยม	น�านกัเรยีนเข้าเยีย่มชมบรกิารของหอภาพยนตร์	 
โดยในวันดังกล่าวนักเรียนได้เข้าชมห้องสมุดโสตทัศน- 
สถาน	 เชิด	ทรงศรี	พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	และสิ้น 
สดุทีก่ารร่วมเข้าชมภาพยนตร์	ในรายการ	ดหูนงักบัโดม	 
ซึง่เป็นโปรแกรมพเิศษ	ประจ�าวนัศกุร์สดุท้ายของเดอืน

หากท่านเป็นผู้ที่รักในการสะสมแสตมป์ 
หรือ อยากมีส่วนร่วมในวันส�าคัญของหอภาพยนตร์
โปรดอดใจรอแสตมป์ที่ระลึกวันส�าคัญทางภาพยนตร์ 
เดือนตุลาคม ประจ�าปี ๒๕๕๕
 วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย 
 วันสรรพสาตร 
 วันหนังบ้าน  
 และ วันมรดกโสตทัศน์โลก
พร้อมอวดโฉมใหม่ ในเดือนตุลาคมนี้  
ณ ร้านขายของจ�า หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
และ ภาพยนตร์สถาน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

บันทึกความทรงจ�าของหอภาพยนตร์
ในรูปแบบแสตมป์ กลับมาอีกครั้ง !!!



“ที่นี่เปิดมานานหรือยัง“ 
ค�ำถำมข้ำงต้นเป็นหนึ่งในค�ำถำมยอดฮิตที่ผู้มำเยือน

	 หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)	มักเอ่ยถำมถึงอยู่เสมอ	
ด้วยควำมรู้สึกว่ำหอภำพยนตร์เป็นของใหม่

ที่ไม่เคยรู้จักมำก่อน	ซึ่งหำกจะตอบให้ตรงค�ำถำมจริง	ๆ
ก็อำจต้องถำมย้อนกลับไปก่อนว่ำ	“ที่นี่นั้น หมายถึงที่ไหน” 

๗ กันยายน
วันสถาปนา

 หอภาพยนตร์

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 เย็นวันนั้น	 รายการภาพยนตร์สโมสร	ณ	หอศิลป์	 เจ้าฟ้า	 
ฉายภาพยนตร์ญี่ปุ่นเรื่อง	 “แม่น�้าโคลน”	 (Muddy	 River)	 มีนิวัต ิ
กองเพียร	เป็นแขกรับเชิญ		นิวัติได้ประเดิมบริจาคเงินจ�านวน	๑๐๐	 
บาท	 ให้กับโครงการฯ	ลงในกล่องพลาสติกที่	 สุวิทย์	 อุ่ย	 คอลัมนิสต์ 
จากหนังสือพิมพ์	มาตุภูมิ	ท�าขึ้นเพื่อรับบริจาคเศษสตางค์	ซึ่งกล่องนี้ 
ยังคงใช้อยู่จนปัจจุบัน
	 ๑๐	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๒๗	สามวันหลังจากถือก�าเนิดขึ้น		 
เปี๊ยก	โปสเตอร์	ได้มอบส�าเนาฟิล์มภาพยนตร์เรื่อง	ชู้	๒	ชุด	และฟิล์ม 
ต้นฉบบัเรือ่ง	คณุย่าเซก็ซี	่รวมทัง้สิง่เกีย่วเนือ่งทางภาพยนตร์อย่างเช่น	 
รองเท้าคู่ยักษ์	จากเรื่อง	คุณย่าเซ็กซี่	นับเป็นของรับมอบชุดแรกของ 
โครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ
	 	 นับตั้งแต่น้ัน	 โครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติก็ 
ท�างานอย่างต่อเนื่อง	 เริ่มต้นจากการท�างานโดยมีข้าราชการสังกัด 
กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นหัวหน้า	๑	คน	และมีลูกจ้างชั่วคราว 
จ�านวน	๔	 คน	 	 ท�างานโดยข้าวของเครื่องใช้ที่ได้รับบริจาคเป็นส่วน 
มาก	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๐	 กรมศิลปากรมีค�าสั่งให้โอนย้ายโครงการจัดตั้ง 
หอภาพยนตร์แห่งชาติ	 ไปสังกัดเป็นงานหนึ่งในกองหอจดหมายเหตุ 
แห่งชาติ	กลายเป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติท่ีไม่เคยมีพิธีเปิดอย่าง 
เป็นทางการ	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	หอภาพยนตร์แห่งชาติต้องเริ่มต้นย้าย 
ข้าวของมาสู่บ้านหลังใหม่กลางทุ่งที่ศาลายา	 จนแล้วเสร็จในวันที่	 ๗	 
กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ซึ่งเป็นวันเกิดครบรอบ	๑๔	ปี	พอดี	
	 หลังจากที่เติบโตขึ้นมาอย่างปากกัดตีนถีบไม่ต่างจากเด็ก 
สู้ชีวิตคนหนึ่ง	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๔	เมื่อได้รับรู้เรื่องราวขององค์การมหาชน	 
หอภาพยนตร์แห่งชาติในวัยเดียวกับเยาวชนท่ีสามารถท�าบัตร 
ประชาชนได้	 ก็ได้เริ่มต้นขอเปลี่ยนสถานะตนเองมาเป็นองค์การ 
มหาชน	 เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้สามารถด�าเนินงานได้บรรลุตาม 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 แต่การขอเปลี่ยนสถานะครั้งนี้	 กลับต้องใช้เวลา 
เรยีกร้องยาวนานถงึ	๘	ปี	กว่าทีเ่ดก็ชายหรอืเดก็หญงิคนนีจ้ะได้เปลีย่น 
สถานะเป็นนายหรือนางสาวที่ดูแลตนเองได้	 จึงต้องรอจนอายุเกือบ 
ครบ	๒๕	ปีเต็ม	ในวันที่	๒๓	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๒	รวมทั้งต้องยอม 
ปรับชื่อใหม่	โดยถูกตัดค�าว่า	“แห่งชาติ”	ออกไปด้วย

ในวันที่	๗	กันยายน	ที่ผ่านมา	ชาวหอภาพยนตร์ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ	 
๒๘	ปี	ด้วยการร่วมกันบริจาคเงินใส่กล่องรับบริจาคของ	สุวิทย์	อุ่ย		เพื่อ 
น�าไปมอบแก่การกุศล	 เป็นการร�าลึกถึงจิตวิญญาณของการให้ผ่านกล่อง 
ใบนี้ที่เราได้รับจากกัลยาณมิตรหลายต่อหลายคน	ตลอดระยะเวลา	๒๘	ปี 
ที่ผ่านมา	 และเป็นประเพณีที่ชาวหอภาพยนตร์จะปฏิบัติสืบเนื่องไปทุกปี
ในวันเกิดของเรา

	 แม้ดเูหมอืนเป็นการเล่นลิน้	แต่แท้ทีจ่รงิแล้ว	นัน่เป็นเพราะ
ประวัติศาสตร์ของหอภาพยนตร์	 ไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นที่นี่	 (ศาลายา)	 มา 
เมื่อไม่กี่ปีอย่างที่หลายคนเข้าใจ	 และก็ไม่ได้อยู่ในสถานะนี้มาตั้งแต ่
แรก
	 แต่เราเกิดขึ้นมาแล้ว	๒๘	ปี	เกิดอย่างเงียบ	ๆ	ในการรับรู้ 
ของคนรุ่นใหม่	จนกระทั่งย้ายส�ามะโนครัวมาอยู่ที่นี่	เมื่อ	๑๔	ปีก่อน

	 หอภาพยนตร์ทุกแห่งทั่วโลกถือก�าเนิดมาจากความคิด 
เรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในฐานะมรดกของชาติ	 หอภาพยนตร ์
ของไทยเองก็เช่นเดียวกัน	 ความคิดดังกล่าวเริ่มต้นให้เห็นเป็น 
หลักฐานมาตั้งแต่วันที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๙	(อ่านรายละเอียดได้ 
ใน	บทความ	“๔	ตุลาคม	วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย”	หน้า	๒๒)	แต่ 
กลบัไม่เคยได้รบัการใส่ใจอย่างเป็นรปูธรรม	จนกระทัง่	ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔		 
โดม	 สุขวงศ์	 ได้ค้นพบฟิล์มภาพยนตร์เก่าสมัยรัชกาลที่	 ๗	 ของกอง 
ภาพยนตร์เผยแผ่ข่าว	 กรมรถไฟหลวงในอดีต	การเรียกร้องให้ทาง 
ราชการจัดตั้งหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ เก็บรวมรวมและอนุรักษ์ 
ภาพยนตร์ในประเทศไทยจึงเริ่มต้นขึ้น	
	 การเรียกร้องครั้งนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังนาน 
กว่า	 ๓	 ปี	 ผ่านการรณรงค์และความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ	จนกรมศลิปากรไม่อาจเพกิเฉยได้อกีต่อไป	 
จึงต้องขออนุมัติ	โครงการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ	 และได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
วันนี้จึงถือเป็นวันสถาปนาหอภาพยนตร์แห่งชาติ	 หรือวันเกิดของ 
เราไปโดยปริยาย
	 แม้ในที่สุด	 หอภาพยนตร์ในเมืองไทยจะได้มีโอกาสลืมตา 
ขึ้นมาดูโลก	 เช่นเดียวกับประเทศอื่น	 ๆ	ที่เจริญแล้ว	 แต่ความเจริญ 
ในหอภาพยนตร์แห่งชาติเม่ือคร้ังแรกคลอดก็ยังคงห่างไกลจาก 
หอภาพยนตร์ของประเทศเหล่านั้นอยู ่มาก	 โครงการจัดตั้งหอ 
ภาพยนตร์แห่งชาติในวันแรกมีที่ต้ังที่ปรับปรุงมาจากอาคารพัสดุ 
ตีตรา	 ซึ่งเป็นตึกเก่าทรุดโทรม	 บริเวณพื้นที่รกร้างหลังพิพิธภัณฑ- 
สถานแห่งชาติ	หอศิลป์	เจ้าฟ้า	และมีโต๊ะท�างานเพียง	๑	ตัว	

	 ปัจจุบัน	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)		มีอายุครบ	๒๘	 
ปีเต็ม	 หากเป็นมนุษย์ก็นับเป็นมนุษย์ในวัยเอาการเอางานคนหนึ่ง	 ที่ 
ก�าลังก่อร่างสร้างตัวให้มีชีวิตท่ีมีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อ 
สังคม	จากอาคารหนึ่งหลังและโต๊ะหนึ่งตัวในวันแรก	ทุกวันนี้เรามีทั้ง 
โรงภาพยนตร์	พพิธิภณัฑ์	ห้องสมดุ	และอาคารเกบ็ฟิล์ม	ทีก่�าลงัเตบิโต 
ขึ้นอย่างสมบูรณ์ในภายภาคหน้า	 และยังด�ารงอยู่ด้วยจิตวิญญาณ 
ของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในฐานะมรดกของชาติอย่างไม่เคย 
เปลี่ยนแปลง	

•	ทีมงานชุดแรกของ
หอภาพยนตร์
•	เปี๊ยก	โปสเตอร์	มอบ
ส�าเนาฟิล์ม	“ชู้”	และ
“คุณย่าเซ็กซี่”	
แก่หอภาพยนตร์

•	โต๊ะท�างานตัวแรก
ในอาคารพัสดุตีตราเก่า
•	กล่องบริจาค	เพื่อโครงการ
จัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)
เป็นองค์กำรมหำชนในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

โดยกำรปรับจำกหน่วยงำนรำชกำรเป็นองค์กำรมหำชน
ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน	พ.ศ.	๒๕๔๒		 

	 เม่ือเป็นองค์การมหาชนแล้ว	 หอภาพยนตร์จึงสามารถ 
พัฒนาตนเอง	 โดยเฉพาะการเสนอของบประมาณซ่ึงได้รับการ 
สนับสนุนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นผู้ก�ากับ 
ดูแลองค์การมหาชนของกระทรวงเร่ิมต้นโดย	 รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงวัฒนธรรม	นายนิพิฏฐ์	อินทรสมบัติ	ได้เสนอคณะรัฐมนตรี 
ขอเงินประเดิมให้หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	เพื่อสร้างอาคาร 
ศนูย์อนรุกัษ์	และการจดัซือ้เครือ่งมอือปุกรณ์การอนรุกัษ์ภาพยนตร์	 
ประมาณ	 ๒๐๐	 ล้านบาท	 และต่อมารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
วัฒนธรรม	 นางสุกุมล	 คุณปลื้ม	 ได้สนับสนุนการของบประมาณ 
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ	 ที่หอภาพยนตร ์
ศาลายา	นครปฐม	มูลค่าประมาณ	๓๓๐	ล้านบาท	และการจัดสร้าง 
รถโรงหนังเพื่อบริการประชาชนทั่วประเทศ	มูลค่า	๘๐	ล้านบาท	
	 นบัตัง้แต่เป็นองค์การมหาชน	หอภาพยนตร์ได้ปรบัเปลีย่น 
วสิยัทศัน์	จากเดมิทีอ่ยูใ่นระบบราชการและได้รบังบประมาณจ�ากดั	 
จึงมุ่งท�าภารกิจด้านการจัดหาและการซ่อมสงวนรักษาภาพยนตร ์
และสิง่เกีย่วเนือ่งทีม่อียูแ่ละจดัหามาได้เป็นหลกั	การให้บรกิารศกึษา 
ค้นคว้าและการเผยแพร่เป็นรอง	 แต่เมื่อเป็นองค์การมหาชน 
หอภาพยนตร์ได้ปรับให้ภารกิจหลักอยู่ในสมดุล	 คือให้ความส�าคัญ 
สมดุลกันระหว่างการซ่อมสงวนรักษาและการให้บริการวิจัยศึกษา 
และการเผยแพร่		
	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ 
ใหม่ว่า	 จะเป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานโลก	 เพราะในโลกมี 
หอภาพยนตร์ไม่มากเลย	คือมีอยู่เพียงประมาณ	๑๘๐	แห่ง	ใน	๘๐	 
กว่าประเทศ	เมื่อเทียบกับหน่วยงานประเภทเดียวกัน	เช่น	หอสมุด	 
พิพิธภัณฑ์	 ซ่ึงมีอยู่ทุกประเทศทั่วโลกนับพันนับหม่ืนแห่ง	 ด้วย 
วิสัยทัศน์ใหม่นี้	 หอภาพยนตร์จึงก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การ 
ด�าเนนิงานในวาระ	๔	ปี	คอื	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๗	โดยมุง่พฒันาการ 
ซ่อมสงวนรักษาหรือการอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	 ให้ได ้
มาตรฐานของโลกหรือสมาพันธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาติ	 และ 
พัฒนาการให้บริการศึกษาค้นคว้า	 การวิจัย	 ให้แพร่หลายเข้าถึง 
ประชาชนให้มากที่สุด	

	 หอภาพยนตร์แห่งชาติ	 ได้เคยสมัครเป็นสมาชิกส�ารอง 
หรอืสมทบของสมาพนัธ์หอภาพยนตร์ระหว่างชาตมิาตัง้แต่ปี	๒๕๓๐	 
แต่เมื่อเป็นองค์การมหาชนแล้ว	 จึงสามารถขอสมัครเป็นสมาชิก 
สมบูรณ์และได้รับการประเมินให้เป็นสมาชิกสมบูรณ์ได้เมื่อ	 ปี	 
๒๕๕๔	 ท้ังน้ีเพราะนอกจากมีการบริหารจัดการเป็นอิสระหรือ 
เอกเทศโดยตนเองแล้ว	 หอภาพยนตร์ยังมีภารกิจการด�าเนินงาน 
ครบถ้วนตามมาตรฐานของสมาพันธ์	 และประพฤติปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบและประมวลจริยธรรมของสมาพันธ์
	 หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ได้ตระหนกัและมองเหน็ 
ว่า	 นอกเหนือจากการด�าเนินการภารกิจต่าง	 ๆ	 ของหอภาพยนตร ์
ตามมาตรฐานโลกแล้ว	 ประโยชน์สูงสุดของภาพยนตร์	 เหนืออื่นใด	 
คือการเป็นสื่อหรือเครื่องมือแห่งการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดอย่างหนึ่งของ 
มนุษย์	 และการเรียนรู้ที่จ�าเป็นที่สุดของมนุษย์คือการเรียนรู้ให้เกิด 
ปัญญา	 ดังนั้นนอกจากการรักษาภารกิจไว้ในระดับมาตรฐานโลก 
แล้ว	หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	ของประเทศไทย	ยังก�าหนด 
วิสัยทัศน์เหนือวิสัยทัศน์	 เป็นอุดมทัศน์หรืออุดมการณ์ของหอ 
ภาพยนตร์ไทย	 คือ	ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา	 ซึ่งใช้เป็นค�าขวัญ 
หรอืธงชยัของหอภาพยนตร์	และนีเ้ป็นเหตทุีห่อภาพยนตร์	(องค์การ 
มหาชน)	ก�าหนดใช้รูปล้อฟิล์ม	เป็นเครื่องหมายหรือตราของหอ	ซึ่ง 
มีนัยความหมายท�านองเดียวกับ	 ธรรมจักร	 เพราะล้อฟิล์มเป็น 
สัญลักษณ์แห่งการขับเคลื่อนไปเพื่อเผยแผ่ความรู้อันเป็นสัจธรรม 
ที่ปรากฏอยู่ในฟิล์มภาพยนตร์	
	 โดยอุดมการณ์เหนือวิสัยทัศน์เช่นนี้	 กล่าวเฉพาะการให้ 
บริการ	 โดยเฉพาะภารกิจการเผยแพร่	 ได้มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุน 
ให้เกิดเรียนรู้จากการชมภาพยนตร์	 หอภาพยนตร์ได้ขยายการให้ 
บริการแก่ประชาชนให้กว้างขวางขึ้น	 โดยได้จัดตั้ง	ห้องสมุดและ 
โสตทัศนสถาน เชิด ทรงศรี คือศาลาการเปรียญเป็นที่ให้บริการ 
ประชาชนเข้าไปค้นคว้าศึกษาจากห้องสมุดเฉพาะทางภาพยนตร ์
ซึ่งเก็บสะสมบรรดาหนังสือเกี่ยวกับภาพยนตร์	 วารสารภาพยนตร์	 
เอกสารจดหมายเหตุ	 วิทยานิพนธ์	 รูปถ่าย	 ใบปิดภาพยนตร์ 
แผ่นเสียง	และให้บริการค้นคว้าภาพยนตร์และสื่อวีดิทัศน์ต่าง	ๆ	ที่ 

หอภาพยนตร์เกบ็รกัษาและสะสม	ได้เปิดโรงภาพยนตร์ศรศีาลายา  
ซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์เดี่ยวขนาด	 ๑๒๑	 ที่นั่ง	 เปรียบดังโบสถ์	 ให ้
เป็นต้นแบบของโรงหนังชุมชน	 จัดฉายภาพยนตร์เพื่อบริการ 
ประชาชนทั่วไป	 โดยเฉพาะประชาชนในชุมชน	 ทุกวันในเวลาเย็น		 
และจัดท�าโครงการ	โรงหนังโรงเรียน	ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการเรียน 
รู้ส�าหรับนักเรียนในระบบโรงเรียน	ระดับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม- 
ศึกษา	 ให้โรงเรียนน�านักเรียนมาทัศนศึกษาที่โรงภาพยนตร์ใน 
เวลาเช้าของทกุภาคการศกึษา	โดยมวีทิยากรแนะน�าการเรียนรู้จาก 
สื่อภาพยนตร์	 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทักษะและทัศนคติในการชม 
ภาพยนตร์เพื่อยังให้เกิดปัญญา	 ได้จัดตั้ง	 สถาบันหนังไทย	 เป็น 
หน่วยงานท�าหน้าท่ีศึกษาวิจัยโดยใช้ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 
เป็นเครื่องมือ	และการศึกษาวิจัยใด	ๆ	 เกี่ยวกับภาพยนตร์	 รวมทั้ง 
การจดัหลกัสตูรการบรรยาย	การอบรม	ทีห่ลากหลายมติิต่าง	ๆ 	ด้าน 
ภาพยนตร์แก่ประชาชน	 ได้จัดท�า	พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย	 และ	 
เมืองมายา	 ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการกลางแจ้ง	 เปรียบดัง 
วิหารและศาลารายส�าหรับจัดแสดงเรื่องราว	 วัตถุสิ่งของมีค่าทาง 
ประวตัศิาสตร์	ศลิปะ	และวฒันธรรมของภาพยนตร์ไทยและโลก	ให้ 
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเพื่อนันทนาการและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
และโดยตลอดชีวิตของประชาชน	
	 ในปีถัดไป	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 จะยังคง 
ด�าเนนิการตามแผนยทุธศาสตร์ของปี	๒๕๕๖	และ	๒๕๕๗	ให้ส�าเร็จ	 
ซึง่การปฏบิตังิานทีส่�าคญัคอืการก่อสร้างอาคารศูนย์อนุรกัษ์ ซึง่เป็น 
คลังแรกรับ	 ห้องเย็นเก็บรักษาภาพยนตร์	 และห้องปฏิบัติการซ่อม 
สงวนรักษา	ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการโสตทัศน์แห่งชาติ จัดหารถ 
โรงหนงัหรอืโรงภาพยนตร์เคลือ่นที ่รวมทัง้จดัซือ้และตดิตัง้อปุกรณ์ 
การอนรุกัษ์ภาพยนตร์ระบบดจิทิลั	ซึง่ปฏิบติัการเหล่านีจ้ะเสร็จส้ิน 
ภายในปี	๒๕๕๘	ซึ่งหลังจากนั้นภารกิจของหอภาพยนตร์จะมุ่งไปที่ 
การจัดให้บริการแก่ประชาชนให้เพียงพอตามความต้องการและ 
มีคุณภาพ	 การกระจายการให้บริการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดสู ่
ประชาชนด้วยระบบออนไลน์	 เพื่อตอบรับวิถีชีวิตของมนุษย์ในโลก 
ไร้พรมแดน	แต่ขณะเดียวกันหอภาพยนตร์ยังให้ความส�าคัญของวิถี 
ชีวิตชุมชน	ความสัมพันธ์ทางสังคม	กิจกรรมสังคม	หอภาพยนตร์จึง 
มีแผนการสร้างเครือข่ายของหอภาพยนตร์โดยเฉพาะการสร้าง 
วัฒนธรรมการดูภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้	 การจัดตั้งและสนับสนุน 
การจัดตั้งโรงหนังชุมชนท่ัวประเทศ	 การขยายโครงการโรงหนัง 
โรงเรียนไปสู่จังหวัดต่าง	 ๆ	 ท้ังน้ีปฏิบัติการหัวหอกของแผนการ 
เหล่านี้จะอาศัยรถโรงหนังเป็นเครื่องมือ
	 นอกจากนี้	 หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ก�าลังปรับ 
แผนยุทธศาสตร์	 เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	 ด้วยการ 
สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดกับหอภาพยนตร์ในประเทศสมาชิกประชาคม 
อาเซยีน	เพือ่ร่วมกนัสร้างกจิกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์ 
ด้วยกนั	และพร้อมทีจ่ะเสนอตวัเป็นศนูย์กลางการอนรุกัษ์ภาพยนตร์ 
ของประชาคม
	 หอภาพยนตร์แห่งชาต	ิเกดิและถกูเพาะช�าในกรมศลิปากร	 
กระทรวงศกึษาธกิาร	ได้รบัการลงดนิและก�าลังเติบโตภายใต้รูปแบบ 
องค์การมหาชน	สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม	และจะแตกดอกออกผล	 
แพร่กระจายพืชพันธุ์ให้ประชาชนได้ชื่นชมและได้รับประโยชน์	โดย 
เฉพาะประโยชน์สูงสุดตามอุดมคติ	ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา

แถลงการณ์

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕

หอภาพยนตร์ 
(องค์การมหาชน)

	 เดิมหอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 คือ	 หอภาพยนตร ์
แห่งชาติ	 มีฐานะเป็นกลุ่มงานหน่ึงใน	 ส�านักจดหมายเหตุแห่งชาต	ิ 
กรมศิลปากร	 จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี	 ๒๕๒๗	 เมื่อครั้งที่ยังเป็นกรม 
ศิลปากร	 กระทรวงศึกษาธิการ	 แต่การขอปฏิรูปหอภาพยนตร์แห่ง 
ชาติเป็นองค์การมหาชน	 ต้องใช้เวลานานนับสิบปี	 จนได้รับการ 
สนบัสนนุจากรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	สมยัศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ	 คุณหญิงไขศรี	 ศรีอรุณ	 เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให ้
หอภาพยนตร์แห่งชาติเป็นองค์การมหาชน	 แต่เกิดปัญหาชะงักงัน 
เนื่องจากประจวบกับจังหวะเวลาการเปลี่ยนรัฐบาล	 จนที่สุดมา 
ส�าเรจ็ในสมยัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	นายธรีะ	สลกัเพชร	 
หอภาพยนตร์แห่งชาติจึงได้รับการปฏิรูปเป็น	 หอภาพยนตร์	 
(องค์การมหาชน)	เมื่อ	๒๓	มิถุนายน	๒๕๕๒	

ภาพยนตร์ยังให้เกิดปัญญา



	 เช้ามืด	 วันที่	 ๓๐	 กรกฎาคม	อรรถพร	 ไทยหิรัญ  
อดีตนักแสดงและผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ได้เสียชีวิตลงจากการประสบ 
อุบัติเหตุทางรถยนต์	บริเวณย่านพระราม	๙		
 อรรถพร	 ไทยหิรัญ	 เป็นลูกชายของ	 ยุวดี	 ไทยหิรัญ	 
ผู้จัดละครและอดีตผู้ด�าเนินงานสร้างภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง 
แฟนหนังไทยยุคก่อนอาจจะรู้จักเขาในชื่อ	ปุยฝ้าย ไทยหิรัญ	ที่เริ่ม 
เข้าสู่วงการภาพยนตร์ตั้งแต่ยังเด็ก	 ภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาร่วม 
แสดงคือ	ผีเสื้อและดอกไม้	(๒๕๒๘)		ในบทของ	“อาเดล”		หลังจาก 
นั้น	ก็มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอีกหลายเรื่องในช่วงเวลา 
สัน้	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็น	ปลืม้	(๒๕๒๙)	หวัใจเดยีวกนั	(๒๕๒๙)	จบี	(๒๕๒๙)	 
เธอกับเขาและรักของเรา	(๒๕๓๐)	ตะวันเพลิง	(๒๕๓๐)	รักมหาเฮง	 
(๒๕๓๑	)	จะรักอยู่แล้วเชียว	(๒๕๓๒)
	 ด้วยความสนใจงานก�ากับมากกว่า	 อรรถพรจึงพยายาม 
เรียนรู ้การท�างานเบื้องหลังอย่างจริงจัง	 จนได้มีโอกาสก�ากับ 
ภาพยนตร์เรื่องแรกและเรื่องสุดท้ายของตนเอง	 คือ คนจร ฯลฯ 
ออกฉายเมื่อปลายปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 แม้จะมีผลงานออกมาเพียงแค่ 
เรื่องเดียว	 แต่	 คนจร	 ฯลฯ	 ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ส�าคัญต่อวงการ 
ภาพยนตร์ไทยในขณะนั้น	 ทั้งการเป็นหนังทุนอิสระที่มีดาราชื่อดัง 
มาร่วมแสดงอย่างคบัคัง่	(ฉตัรชยั	เปล่งพานชิ	เรย์	แมคโดนลัด์	สเุชาว์	 
พงษ์วิไล	รามาวดี	สิริสุขะ)	ซึ่งเกิดจากการอ�านวยการสร้างของยุวดี 
เอง	เมือ่ออกฉาย	คนจร	ฯลฯ	กย็งัสร้างความประหลาดใจให้แกผู่ช้ม	 
เม่ืออรรถพรเลือกเล่าเรื่องด้วยภาพที่สั่นไหว	 สีแสงฉูดฉาด	 ให้ตัว 
ละครแต่งตวัแปลกประหลาดและมเีนือ้หาทีเ่สยีดสสีงัคมอย่างรนุแรง	 
ท�าให้มีทั้งผู ้ที่ชื่นชอบและไม่ชื่นชอบไปพร้อม	 ๆ	 กัน	 ที่ส�าคัญ	 
ภาพยนตร์เรื่องนี้นับเป็นภาพยนตร์นอกกระแสเรื่องแรกที่ได้รับ 
โอกาสฉายตามโรงภาพยนตร์ทั่วไปอีกด้วย
	 แม้จะห่างหายไปจากจอเงนินานหลายปี	แต่อรรถพรกย็งั 
คงท�างานในวงการบันเทิงอยู่เสมอ	ด้วยการผู้ช่วยคนส�าคัญของแม่		 
คอยช่วยเตรียมงานฝ่ายศิลป์	 และเป็นแอ็คติ้งโค้ช	 ให้กับละครทุก 
เรื่องของค่ายยูม่า	ก่อนจะจากไปอย่างกะทันหันด้วยวัยเพียง	๔๓	ปี

ศรีศาลายาอาลัย

	 คล้อยหลังจากการเสียชีวิตของอรรถพรเพียงไม่กี่วัน 
วนัที	่๙	สงิหาคม	คมน์	อรรฆเดช	ผูย้ิง่ใหญ่อกีคนหนึง่ของวงการ 
ภาพยนตร์ไทย	กไ็ด้เสยีชวีติลงด้วยด้วยโรคกล้ามเนือ้หวัใจขาดเลอืด 
เฉียบพลัน	 (อ่านเรื่องราวของคมน์	 อรรฆเดช	 เพิ่มเติมในบทความ 
“๘	กันยายน	ภาพยนตร์สนทนา	ร�าลึก	คมน์	อรรฆเดช”	หน้า	๑๘)		
ความโศกเศร้ายงัไม่ทนัจางหาย	วนัที	่๒๐	สงิหาคม	วงการภาพยนตร์
ไทยก็ต้องสูญเสีย	 เจริญ	 เอี่ยมพึ่งพร	 ผู ้อ�านวยการสร้าง 
ภาพยนตร์คนส�าคัญแห่งยุคไปอีกหนึ่งคน
	 เจริญ	 เอี่ยมพึ่งพร	 เกิดเมื่อวันท่ี	 ๑๗	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 
๒๔๙๓	 เป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องท้ังหมด	 ๘	 คนในครอบครัว 
เชื้อสายจีน		ปี	พ.ศ.	๒๕๑๖	เกียรติ	เอี่ยมพึ่งพร	พี่ชายของเขาได้ก่อ 
ตั้งบริษัทสร้างภาพยนตร์ขึ้นในนาม	 นิวไฟว์สตาร์	 เมื่อเจริญจบการ 
ศึกษาระดับ	ปวช.	จึงได้เข้ามาช่วยพี่ชายท�างานที่บริษัทในต�าแหน่ง 
เชคเกอร์	
	 นิวไฟว์สตาร์	 เปลี่ยนชื่อใหม่ภายหลังว่า	 ไฟว์สตาร์ 
โปรดกัชัน่ มผีลงานสร้างภาพยนตร์ออกมาอย่างต่อเนือ่ง	จนกระทัง่	 
ปี	พ.ศ.	๒๕๒๔	กเ็กดิเหตไุม่คาดฝัน		เมือ่	เกยีรต	ิเอีย่มพึง่พร	ถกูลอบ 
ยงิจนเสยีชวีติ		จากเชคเกอร์ทีต้่องคอยออกไปตามต่างจงัหวดั	เจรญิ 
จงึจ�าต้องก้าวขึน้มานัง่ในต�าแหน่งประธานกรรมการบรษิทั	เพือ่สาน 
ต่อความส�าเร็จของพี่ชาย
	 ช่วงแรกที่เจริญอยู่ในต�าแหน่งบริหาร	 เขาได้อ�านวยการ 
สร้างภาพยนตร์คุณภาพออกมามากมาย	 ประสบความส�าเร็จท้ัง 
รายได้และรางวัล	จากผู้ก�ากับฝีมือเยี่ยมในสังกัดไม่ว่าจะเป็น	 ไม่ว่า 
จะเป็น	 วิจิตร	 คุณาวุฒิ,	 สักกะ	 จารุจินดา,	 รุจน์	 รณภพ,	 เปี๊ยก	 
โปสเตอร์,	ยทุธนา	มกุดาสนทิ,	แจ๊สสยาม,	เพิม่พล	เชยอรณุ,	คมสนัต์	
พงษ์สุธรรม,	บัณฑิต	ฤทธิ์ถกล	ฯลฯ	ส่งผลให้	ไฟว์สตาร์	กลายเป็น 
ค่ายหนังขวัญใจของแฟนหนังทั้งประเทศ	 ภาพยนตร์หลายเรื่องได้ 
รับการพูดถึงในฐานะหนังในต�านานท่ีไม่เคยตายไปจากหัวใจผู้ชม	 
เช่น	 ลูกอีสาน	 (๒๕๒๕)	 วัยระเริง	 (๒๕๒๗)	 น�้าพุ	 (๒๕๒๗) 

	 ลมฝนปลำยเดือนกรกฎำคม
จนถึงเดือนสิงหำคมที่ผ่ำนมำ	นอกจำกจะหอบเอำ

สำยฝนมำโปรยปรำยทั่วท้องฟ้ำหอภำพยนตร์ไม่ขำดสำย	
ยังพัดพำข่ำวร้ำยมำเยือนเรำอย่ำงต่อเนื่อง
เมื่อจู่	ๆ	วงกำรภำพยนตร์ไทยต้องสูญเสีย

บุคคลอันเป็นที่รัก	ผู้ที่เคยร่วมกันสร้ำงสีสันบนแผ่นฟิล์ม
ไปในช่วงเวลำไล่เลี่ยกันนี้ถึง	๓	ท่ำน

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

ข้างหลังภาพ	 (๒๕๒๘)	 ผีเสื้อและดอกไม้	 (๒๕๒๘)	 บุญชูผู้น่ารัก	 
(๒๕๓๑)	 คู ่กรรม	 (๒๕๓๑)	 คนทรงเจ้า	 (๒๕๓๒)	 อนึ่ง	 คิดถึง 
พอสังเขป	(๒๕๓๕)		เป็นต้น
	 แม้จะเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจตกต�่าในเวลาต่อมา	จนส่งผลให้ 
วงการหนงัไทยซบเซา	แต่ด้วยความทีม่หีนงัไทยอยูใ่นสายเลอืด	เจริญ 
จึงยังคงเดินหน้าสร้างสิ่งท่ีเขารักอย่างไม่ย่อท้อ	 ทั้งยังให้โอกาส 
ผู้ก�ากับหน้าใหม่ได้แสดงฝีมืออยู่เสมอ	อย่าง	เป็นเอก	รัตนเรือง	จาก	 
ฝันบ้าคาราโอเกะ	(๒๕๔๐)	และ	วิศิษฏ์	ศาสนเที่ยง	จาก	ฟ้าทะลาย 
โจร	(๒๕๔๓)	จนทั้งสองคนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก�ากับแถวหน้า 
ของเมืองไทยในปัจจุบัน	นอกจากนี้	 เจริญยังเป็นผู้อ�านวยการสร้าง 
คนแรก	 ๆ	 ท่ีผลักดันหนังไทยออกไปประกวดตามเทศกาลหนัง 
ต่าง	ๆ	ของโลกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย	
	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	เจริญได้รับรางวัลสุพรรณหงส์เกียรติยศ		 
ในฐานะท่ีได้ชื่อว่าเป็นผู้อ�านวยการสร้างภาพยนตร์กว่าสองร้อย 
เรื่อง	 และสามารถน�าพาบริษัท	 ไฟว์สตาร์	 โปรดักชั่น	 ให้กลายเป็น 
ค่ายหนังท่ีเก่าแก่และมีคุณภาพมาอย่างยาวนานตลอดสามสิบปี 
จากความทุ่มเทและวิสัยทัศน์อันเฉียบแหลม	 นับเป็นรางวัลสุดท้าย 
ในชีวิตก่อนที่เขาจะอ�าลาวงการหนังไทยไปในวัย	๖๒	ปีด้วยอาการ 
ปอดติดเชื้อ	
 การจากไปอย่างกะทันหันของทั้ง	๓	ท่าน	ยังความอาลัย 
อย่างยิ่งมาสู่ผู ้คนในวงการภาพยนตร์	 เพื่อเป็นการร่วมร�าลึกถึง		 
ตลอดท้ังเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนี้ 	 โรงภาพยนตร  ์
ศรีศาลายา	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	จึงได้จัดโปรแกรมฉาย 
ผลงานภาพยนตร์	 ท่ีพวกเขาเคยฝากความประทับใจให้แก่วงการ 
หนังไทยไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่	
	 แม้ตัวจะจากไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับ	 แต่ภาพยนตร์ 
อันเป็นท่ีรักเหล่าน้ีจะท�าให้เขายังคงมีชีวิตอยู่ในโลกภาพยนตร์ 
ตลอดไป
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	 เม่ือปี	 ๒๕๔๗	 “สมาคมภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์”	 
(The	Association	for	Southeast	Asian	Cinema)	ได้รับการ 
จัดต้ังขึ้นในการประชุมที่จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยเอเชีย	 (Asia 
Research	 Institute)	 มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์	 โดย 
สมาคมนี้เป็นการรวมกลุ่มของนักวิชาการที่สนใจภาพยนตร์ 
เอเชียอาคเนย์ในแง่มุมต่าง	 ๆ	 และกลุ่มผู้สร้างสรรค์ภาพยนตร์ 
เอเชียอาคเนย์	 สมาคมได้มีแนวคิดที่จะจัดงานประชุมวิชาการ 
ด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์ครั้งแรกขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ 
ในปีเดียวกัน	และตัดสินใจจะด�าเนินการจัดงานประชุมวิชาการ 
นี้ในประเทศเอเชียอาคเนย์ต่าง	 ๆ	 ในแต่ละปี	 (รวมทั้งใน 
ประเทศไทยเม่ือปี	 ๒๕๔๘	 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิหนังไทย	 ร่วมกับ 
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ศึกษา	 มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร์)	
	 เป้าหมายหนึ่งของสมาคมนี้	 คือยกระดับการศึกษา 
ด้านภาพยนตร์ในภูมิภาคนี้	 รวมทั้งพยายามที่จะสนับสนุนให ้
การศึกษาด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์เป็นส่วนหนึ่งของสาขา 

ภาพยนตร์ศึกษาและภูมิภาคศึกษา	 รวมท้ังสร้างพื้นท่ีในการ 
น�าเสนอผลงานวิชาการและวาทกรรมด้านสังคม	 โดยในการ 
ประชมุวชิาการแต่ละครัง้	จะมกีารผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎ ี
กับปฏิบัติ	 เป็นกิจกรรมที่ท�าให้นักวิชาการด้านภาพยนตร์	 นัก 
มานษุยวทิยา	นกัสงัคมวทิยา	และนกัเคลือ่นไหวด้านวฒันธรรม	 
ได้พบปะกบักลุม่ผูส้ร้างภาพยนตร์	นกัวจิารณ์ภาพยนตร์	นกัจดั 
รายการ	 นักอนุรักษ์ภาพยนตร์	 และผู้ปฏิบัติการด้านอื่น	 ๆ	 ที่ 
เกี่ยวข้อง
	 ในปี	๒๕๕๕	นี้	ถือเป็นปีที่	๗	ของการจัดงานประชุม 
วิชาการด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์	 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	 
๑๙	–		๒๒	มิถุนายนที่ผ่านมา	ณ	พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์	 
โดยในปีนี้	 หัวข้อการจัดประชุมคือ	 The	 Politics,	 Practices	 
and	Poetics	of	The	Archive	(นโยบาย,	การปฏิบัติการ	และ	 
ศาสตร์ของหอภาพยนตร์)	 ซึ่งภายในงานมีการจัดหัวข้อต่าง	 ๆ	 
ท่ีเชื่อมโยงกับงานด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในมิติต่างๆ	 
ตัวอย่างเช่น	

• การบูรณะรักษา และ ภาพยนตร์ที่สาบสูญ (Restoration  
and Lost Films)	 ซึ่งพูดถึงกรณีของการพยายามอนุรักษ ์
ภาพยนตร์ท่ีจะสูญหาย	 โดยยกกรณีศึกษาจากหอภาพยนตร์ 
อินโดนีเซีย	 (Sinematek)	 กับภาพยนตร์อินโดนีเซียที่สาบสูญ	 
และ	แล็บ	L’Immagine	Ritrovata	ที่ประเทศอิตาลี	ที่มีส่วน 
ในการอนุรักษ์ภาพยนตร์อาเซียน	 โดยล่าสุด	 ทางแล็บได้เป็นผู้ 
รบัผดิชอบการบรูณะฟิล์มภาพยนตร์อนิโดนเีซยีเรือ่ง	After	the	 
Curfew	ซึ่งถือเป็นภาพยนตร์ระดับขึ้นหิ้งของอินโดนีเซีย				

• ภาพยนตร์ในฐานะแหล่งอนุรักษ์ (Film as Archives)	ด้วย 
แนวคดิทีว่่า	ภาพยนตร์เป็นเสมอืนบนัทกึความทรงจ�าของสงัคม 
แต่ละสังคมที่ภาพยนตร์ได้ถูกสร้างขึ้น	ไม่ใช่เพียงแต่จะสะท้อน 
ผ่านเนื้อหาของภาพยนตร์เท่านั้น	แต่ยังรวมถึงบริบทของการที่ 
ภาพยนตร์เรื่องนั้น	 ๆ	 ถูกสร้างขึ้นอีกด้วย	 เช่น	 สภาพของการ 
เซ็นเซอร์ภาพยนตร์	การเกิดขึ้นของเทศกาลภาพยนตร์	การให้ 
ทุนสร้างภาพยนตร์อิสระ	เป็นต้น

• ภาพยนตร์และความทรงจ�าทางวัฒนธรรม (Film and  
Cultural Memory) ภาพยนตร์ท�าหน้าท่ีบันทึกวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะวัฒนธรรมดั้งเดิมของสังคมที่ก�าลังจะสูญหาย	หรือที่ 
ต้องเผชญิกบัยคุสมยัทีเ่ปลีย่นแปลงไป	นอกจากวฒันธรรมทีเ่ป็น 
รูปธรรมแล้ว	 ภาพยนตร์ยังเป็นเสมือนบทบันทึกแนวคิดที่ไหล 

เวียนอยู่ในสังคม	หรือ	บางครั้งภาพยนตร์ก็ถูกใช้เป็นตัวคัดง้าง 
กระแสแนวคิดหลักของสังคมเช่นกัน

• ความท้าทายของหอภาพยนตร์ในยุคปัจจุบัน (Contem-
porary Challenges for the Archive)	โดยมีตัวแทนของ 
หอภาพยนตร์ในแต่ละประเทศ	 (รวมทั้งประเทศไทย	 โดยรอง 
ผูอ้�านวยการหอภาพยนตร์	ชลดิา	เอือ้บ�ารุงจติ)	ร่วมเป็นวทิยากร	 
น�าเสนอปัญหา	อปุสรรค	และข้อกงัวล	ในการด�าเนนิกจิการของ 
หอภาพยนตร์ในแต่ละประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาด้าน 
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	การมีภาพยนตร์จ�านวน 
มากที่จะต้องอนุรักษ์	แต่มีทรัพยากรที่จ�ากัด	การละเมิดลิขสิทธิ์	 
การให้คุณค่ากับดิจิทัลมากกว่าฟิล์มภาพยนตร์	เป็นต้น
	 นอกจากกิจกรรมการน�าเสนอผลงานศึกษาและวิจัย 
แล้ว	 ผู้จัดงานปีนี้ยังจัดการทัศนศึกษาเยี่ยมชม	 ห้องจัดแสดง 
ภาพยนตร์ในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสิงคโปร์	 ซึ่งบอกเล่าประวัติ- 
ศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศสิงคโปร์	 ตั้งแต่แรกเริ่มที่สิงคโปร ์
ยงัเป็นแค่เมอืงท่า	และ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติสิงคโปร์	ซึง่ทาง 
คณะได้เห็นขั้นตอนการอนุรักษ์กระดาษและการซ่อมหนังสือ 
อย่างละเอียด	รวมถึงในส่วนการให้บริการในห้องสมุดด้วย	
	 ข้อสังเกตประการหน่ึงของการประชุมวิชาการ 
ภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์นี้	กลุ่มผู้ที่น�าเสนอผลงานศึกษาวิจัยที่ 
เกีย่วกบัภาพยนตร์ไทย	มกัจะเป็นชาวต่างชาติเสียเป็นส่วนใหญ่	 
อย่างในปีนี้ไม่มีคนไทยท่ีไปเสนอผลงานศึกษาวิจัยเลยแม้แต่ 
คนเดยีว	ซึง่ข้อสงัเกตตรงนี้	อาจจะสะท้อนให้เห็นว่างานวชิาการ 
ด้านภาพยนตร์ยังไม่เป็นท่ีแพร่หลายในสังคมไทยเท่าที่ควร	 
อุปสรรคด้านภาษา	และ	การขาดทุนสนับสนุนการเดินทาง	สิ่ง 
เหล่าน้ี	 ล้วนเป็นอุปสรรคท่ีท�าให้นักวิชาการของไทยจะไม่ม ี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น	 กับนักวิชาการ 
จากประเทศอืน่	ๆ 	รวมทัง้ตดิตามความก้าวหน้าของงานวชิาการ 
ในสาขาที่ตนศึกษาอยู่
	 ส�าหรบัการการประชมุวชิาการด้านภาพยนตร์เอเชยี 
อาคเนย์ครั้งต่อไป	จะเกิดขึ้นในปี	๒๕๕๗	โดยคณะผู้จัดงานได้ 
เลือกประเทศกัมพูชา	เป็นสถานที่ในการจัดประชุม	(ซึ่งถือเป็น 
ครั้งแรกที่ไปจัดที่ประเทศกัมพูชานี้)	 โดยหัวข้อของการประชุม 
ในครั้งนี้จะเป็นเรื่อง	ประเภทของภาพยนตร์	(Genre)	

งานประชุมวิชาการ
ด้านภาพยนตร์เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ ๗
The Politics, Practices and Poetics of the Archive



วันที่	๙	สิงหำคมที่ผ่ำนมำ	ผู้คนในวงกำร
ภำพยนตร์ไทย	รวมถึงแฟน	ๆ	หนังไทยยุคเก่ำ	
ต่ำงได้รับรู้ข่ำวร้ำยร่วมกันอย่ำงไม่ทันคำดคิด	
เมื่อ	คมน์	อรรฆเดช	ดำวดวงส�ำคัญของวงกำร	
ได้เสียชีวิตลงอย่ำงกะทันหัน	ภำยหลังจำกกำรเดิน
ตรวจงำนในศูนย์กำรค้ำโคลีเซียมของเขำเอง		

	 ชื่อของ คมน์ อรรฆเดช และ		 โคลีเซียม	อาจเป็นชื่อที่ 
ไม่คุ้นหูนักส�าหรับแฟนหนังไทยยุคนี้	 แต่ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ 
สามสบิกว่าปีก่อน	นีค่อืชือ่ทีย่ิง่ใหญ่ของผูก้�ากบัและค่ายหนงั	ทีเ่พยีร 
สร้างสรรค์หนังบู๊ชั้นเยี่ยมเอาไว้หลายต่อหลายเรื่อง	และยังคงสร้าง 
ความประทับใจไม่รู้ลืมให้แก่ผู้ที่เคยชื่นชม
	 คมน์	อรรฆเดช	มีชื่อจริงว่า	สมคิด	 เล่งอิ้ว	 เกิดเมื่อวันที่	 
๒๖	มนีาคม	พ.ศ.	๒๔๘๙		ทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา		ก่อนก้าวเข้าสูว่งการ 
ภาพยนตร์	แววของการเป็นดาราและผู้ก�ากับหนังบู๊ของคมน์ได้ฉาย 
ให้เห็นมาตั้งแต่ยังหนุ่ม	 ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักมวยขึ้นชกตามงาน 
วัด	และตัดสินใจมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพฯ	หลังเรียนจบระดับมัธยม	เพื่อ 
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนต�ารวจนครบาล	 จนได้บรรจุเป็นพลต�ารวจ 
ตามที่ใฝ่ฝัน	
	 แต่ความฝันของพลต�ารวจสมคิดกลับเป็นจริงได้เพียงแค่	 
๓	ปี	 	 ก็มีเหตุให้ต้องออกจากราชการ	 ไปอาศัยอยู่กับพระครูสมุห- 
อ�าพล	 เจ้าอาวาสวัดประสาทบุญญาวาส	ก่อนจะเพียรฝึกฝนทักษะ 
ด้านภาษาอังกฤษ	 จนได้เข้าท�างานเป็นพนักงานรับสายโทรศัพท์ 
ขององค์การสนธิสัญญาป้องภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ซึ่ง
ประสบการณ์ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักมวย	ต�ารวจ	พระ	หรือ 
การท�างานระดับนานาชาติ	 ได้กลายมาเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมส�าหรับ 
การสร้างภาพยนตร์ของเขาในเวลาต่อมา	
	 แม้จะไม่สมหวังในอาชีพต�ารวจอย่างที่เคยใฝ่ฝัน	 แต่การ 
ก้าวออกมาครั้งนั้นก็ไม่ได้เสียเปล่า	 เพราะมันกลายเป็นจุดเริ่มต้น 
ให้เขาไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอีกวงการหนึ่ง	 จากพนักงานรับโทรศัพท	์ 
วันหนึ่ง	จ�ารูญ	หนวดจิ๋ม	เห็นแววดาราในตัวสมคิด	จึงได้น�าไปฝาก 
ไว้กบั	ชายชาญ	กรรณสตู	ผูอ้�านวยการสถานโีทรทศัน์กองทพับกช่อง	 
๗	ในเวลานัน้	จนกระทัง่เมือ่	ชาล	ีอนิทรวจิติร	ก�าลงัหานกัแสดงหน้า 
ใหม่มาแสดงในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่อง	ปิง	วัง	ยม	น่าน	สมคิดจึงได้ 
รบัเลอืกมาเล่นในบท	“ปิง”	ร่วมกบัดามพ์	ดสักร,	โดม	สงิห์โมฬี	และ 
ลักษณ์	อภิชาติ	โดยได้ชื่อใหม่ในวงการว่า	“คมน์	อรรฆเดช”
	 คมน์	อรรฆเดช	จึงถือก�าเนิดขึ้นทางจอแก้วในฐานะดารา 
นกับู	๊และมผีลงานทางโทรทศัน์ออกมาอยูเ่สมอนบัตัง้แต่นัน้	จนเมือ่ 
กลางปี	พ.ศ.	๒๕๑๔	ชือ่ของคมน์	อรรฆเดช	ได้ปรากฏบนจอเงนิเป็น 
ครั้งแรก	ในภาพยนตร์เรื่อง	สื่อกามเทพ	ผลงานการสร้างของ	ชาลี	 
อินทรวิจิตร	ครูคนเดิมผู้ให้ก�าเนิดเขาบนโลกมายานั่นเอง

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๘ กันยายน
ภาพยนตร์สนทนา

คมน์ อรรฆเดชร�าลึก

โดยมีผลงานเรื่องสุดท้ายคือ	ตะวันเพลิง	(๒๕๓๐)		
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	หลังจากคร�่าหวอดอยู่ในวงการมากว่า	 
๓๐	ปี	คมน์	อรรฆเดช	ก็ได้ก้าวเข้าสู่อีกบทบาทหนึ่ง	เมื่อเขาได้รับ 
ความไว้วางใจให้เป็น	นายกสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ	ถึง	 
๒	สมัย	 (๒๕๔๒	–	๒๕๔๕)	 โดยมีผลงานส�าคัญ	ๆ	หลายประการ	 
เช่น	การสถาปนาวันที่	๔	เมษายน	ให้เป็น	“วันหนังไทย”	และน�า 
รางวัลสุพรรณหงส์ทองค�าในอดีต	 กลับมาใช้เป็นรางวัลภาพยนตร ์
แห่งชาติ	 ในรูปลักษณ์ท่ีทันสมัยขึ้น	 ใช้ชื่อรางวัลว่า	 “รางวัล 
ภาพยนตร์แห่งชาติ	สุพรรณหงส์”	ซึ่งยังคงจัดการประกวดอย่างต่อ
เนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
	 หลังจากยุติบทบาทนายกสมาคมฯ	คมน์	อรรฆเดช	ก็ยัง 
คงไม่หนีหายไปจากวงการภาพยนตร์	 เขาได้ผันตัวเองมาประกอบ 
ธุรกิจจัดฉายภาพยนตร์ทางภาคใต้	มีทั้งสายหนังและโรงหนัง	ภาย 
ใต้ชื่อ	 โคลีเซียม	 ที่คุ้นหู	 เรียกได้ว่า	 เขาเป็นเพียงไม่กี่คนที่ผ่านมา
หมดแล้วแทบทุกบทบาทในวงการภาพยนตร์ไทย	
ทัง้ดารา	ผูส้ร้างผูก้�ากบั	งานบรหิารระดบัชาติ	 
ไปจนถึงธุรกิจจัดฉายภาพยนตร์	 และ 
ยืนหยัดมาอย่างยาวนาน	 จนเป็นที่เคารพ 
รักของผู้คนในวงการตราบจนลมหายใจ
สุดท้ายของชีวิต
	 เพื่อเป็นการร�าลึกถึงการจากไป 
ของบคุคลส�าคญัแห่งวงการภาพยนตร์ 
ไทยท่านนีห้อภาพยนตร์	(องค์การ 
มหาชน)	 จึงได้รับเกียรติจาก	 
บิณฑ์	 บันลือฤทธิ์	 ศิษย์ก้นกุฏิ 
ผู้ใกล้ชิด	 มาร่วมพูดคุยถึงเบ้ือง 
หลังการท�างานของอดีตผู้ก�ากับ 
ขวัญใจแฟนหนังไทยผู้ล่วงลับ	 ใน 
รายการภาพยนตร์สนทนา	“ร�าลึก  
คมน์ อรรฆเดช” วนัเสาร์ที	่๘	กนัยายน
นี	้ตัง้แต่เวลา	๑๕.๐๐	น.	เป็นต้นไป	ผูส้นใจ
สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แต่อย่างใด

	 แม้ว่าหลังจากภาพยนตร์เรื่องแรก	 คมน์	 อรรฆเดชจะมี 
โอกาสได้แสดงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 มันมากับความมืด	 
(๒๕๑๔)	 สวนสน	 (๒๕๑๕)	 พรุ่งนี้ฉันจะรักคุณ	 (๒๕๑๕)	 ขอบฟ้า 
เขาเขียว	 (๒๕๑๖)	 ฯลฯ	 แต่เขาก็ไม่คิดที่จะหยุดตัวเองอยู่แค่ดารา 
ตัวประกอบเท่านั้น	เมื่อมีโอกาส	คมน์จะคอยศึกษาวิธีการท�างานใน 
กองถ่าย	และค้นคว้าหาความรู้จากต�าราต่าง	ๆ		จนกระทั่ง	ปี	พ.ศ.	 
๒๕๑๖	ดาวบูผู๊น้ีไ้ด้ประกาศสร้างภาพยนตร์ของตนเองเป็นเรือ่งแรก	 
ภายใต้ชื่อ	อรรฆเดชฟิล์ม	โดยน�าเหตุการณ์สมัยที่เป็นต�ารวจ	มาผูก 
เป็นเรือ่งราวตัง้ชือ่ว่า	ปล้นครัง้สดุท้าย	ได้	ยอดชาย	เมฆสวุรรณ	และ
วันดี	ศรีตรัง	มารับบทน�า
	 แต่กว่าท่ีภาพยนตร์เรื่องน้ีจะได้ออกฉายก็ต้องรอถึงปี 
พ.ศ.	๒๕๑๘	และไม่ประสบความส�าเร็จทางรายได้มากนัก	ปีต่อมา	 
คมน์สร้างภาพยนตร์เรือ่ง	เผาขน	โดยน�าเอาดาราชือ่ดงัมาคบัคัง่	ทัง้	 
สมบตั	ิเมทะน,ี	อรญัญา	นามวงศ์,	ยอดชาย	เมฆสวุรรณ	และยงัลงทนุ
สร้างฉากแอ็คชั่นอย่างท่ีไม่เคยมีหนังเรื่องไหนกล้าทุ่ม	 ส่งผล 
ให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความส�าเร็จด้านรายได้ยิ่งกว่าเรื่องแรก	 
และถือเป็นเรื่องสุดท้ายของอรรฆเดชฟิล์ม	 เพราะหลังจากนั้น	 เขา 
ก็ได้เริ่มสร้างหนังในนามบริษัท	โคลีเซี่ยม	ฟิล์ม	อันเป็นชื่อที่เปรียบ 
เสมือนเครื่องหมายการค้าของเขาในเวลาต่อมา
	 แค่เรื่องแรกภายใต้ชื่อโคลีเซี่ยม	คมน์	อรรฆเดช	ก็เปิดตัว 
อย่างงดงามด้วย	ไผ่ก�าเพลงิ	(๒๕๑๙)	ทีย่งัคงขนดาราจากเรือ่งทีแ่ล้ว 
มาเกือบยกชุด	 และทุ่มทุนสร้างด้วยการใช้ช้างนับร้อยเชือกมาร่วม 
แสดง	เมือ่ออกฉายกป็ระสบความส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่	เป็นจดุเริม่ต้น
สู่ความรุ่งโรจน์ของผู้ก�ากับหน้าใหม่อย่าง	 คมน์	 อรรฆเดช	 จนมี 
ผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องอีกหลายต่อหลายเรื่อง
	 นอกจากฉากบู๊	หนังของคมน์สามารถตรึงผู้ชมได้อยู่หมัด 
ด้วยเนื้อเรื่องที่มักสร้างมาจากบทประพันธ์ของนักเขียนชื่อดัง		และ 
ในส่วนของนักแสดง	 เขายังสร้างความแปลกใหม่	 ด้วยการดึงดารา 
ดงัจากฮ่องกงมาร่วมแสดงด้วยอย่าง	หลอีีห้มงิ	ใน	อยูก่บัก๋ง	(๒๕๒๒)	 
ฉเีส้าเฉยีน	ใน	เพชรตดัหยก	(๒๕๒๕),	พยคัฆ์ยีเ่ก	(๒๕๒๖)	และ	เดวดิ	 
เจยีง	ใน	พยคัฆ์ยีเ่ก	(๒๕๒๖)	รวมทัง้ยงัป้ันดาวดวงใหม่ขึน้มาประดบั 
วงการอีกมากมายทั้ง	ม.ล.สุรีย์วัล	สุริยง,	ชลิดา	เสาวดี,	บิณฑ์	บันลือ
ฤทธิ์	และ		พิม	(มาช่า)	วัฒนพานิช	เป็นต้น	ทั้งหมดนี้ส่งผลให้คมน์	 
อรรฆเดช	 ประสบความส�าเร็จในฐานะผู้สร้างผู้ก�ากับอย่างงดงาม	 



แรกได้รางวัลพระสุรัสวดีสาขานักแสดงน�าหญิงและผู้แสดงสมทบ 
หญิงยอดเยี่ยมตามล�าดับ	 ส่วนรักแห่งสยามนั้น	 	 เป็นการกลับมา 
แสดงภาพยนตร์ในรอบ	๖	ปีของเธอ	ที่ได้รับค�าชื่นชมอย่างมากมาย	 
จนคว้ารางวลันกัแสดงน�าหญงิยอดเยีย่มมาได้จากหลายสถาบนั	เช่น	 
รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง	รางวัลสตาร์พิกส์อวอร์ด	เป็นต้น	
	 ปัจจุบัน	 สินจัย	 ยังคงมีผลงานออกมาสู่สายตาผู้ชมอยู่
เสมอ	 นับเป็นดาวค้างฟ้าอีกดวงหนึ่งท่ียังคงเจิดจรัสอยู่ในวงการ
บนัเทงิมาอย่างยาวนานกว่า	๓๐	ปี	โดยผลงานภาพยนตร์เรือ่งล่าสดุ
คือ	ใคร...ในห้อง	(๒๕๕๓)	ที่เธอรับบทบาทแม่ผู้มีลูกชายที่ขังตัวเอง
อยู่ในห้องมานานถึง	๕	ปี

ผลงำนภำพยนตร์
สายสวาทยังไม่สิ้น	(๒๕๒๕)	สัญชาติราชสีห์	(๒๕๒๖)	นักเลงข้าวนึ่ง	 
(๒๕๒๖)	กตัญญูประกาศิต	(๒๕๒๖)	พ่อตาจิ๊กโก๋	(๒๕๒๖)	เทพบุตร
สลัม	(๒๕๒๖)	มนต์รักนักเพลง	(๒๕๒๗)	ไฟชีวิต	(๒๕๒๗)	ไม้เรียว
หัก	 (๒๕๒๗)	 ช่างร้ายเหลือ	 (๒๕๒๗)	 มังกรลายไทย	 (๒๕๒๗) 
๑๐	คงกระพัน	 (๒๕๒๗)	 สัจจะมหาโจร	 (๒๕๒๗)	 สาวน้อยร้อยรัก	
(๒๕๒๗)	ไอ้หนุ่มรถอีแต๋น	(๒๕๒๗)	ผู้ใหญ่สิงห์ก�านันเสือ	(๒๕๒๗)	
เพลิงพิศวาส	(๒๕๒๗)	นวลฉวี	(๒๕๒๘)	กัลปังหา	(๒๕๒๘)	หงส์ฟ้า	
(๒๕๒๘)	ทรายสะท้อนแสง	(๒๕๒๘)	หย่าเพราะมีชู้	(๒๕๒๘)	ลูกทุ่ง
เสียงทอง	 (๒๕๒๘)	 คุณหญิงตราตั้ง	 (๒๕๒๘)	 แม่	 (๒๕๒๘)	 ลูกทุ่ง 
ฮอลิเดย์	 (๒๕๒๙)สะแกกรัง	 (๒๕๒๙)	 ไปไม่ถึงดวงดาว	 (๒๕๒๙) 
น�้าเซาะทราย	(๒๕๒๙)	 หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า	 (๒๕๒๙)	 ปลายทาง
ฉิมพลี	 (๒๕๒๙)	 ช่างมันฉันไม่แคร์	(๒๕๒๙)	 แสงสูรย์	 (๒๕๒๙)	
สะใภ้	(๒๕๒๙)	 ผัวชั่วคราว	 (๒๕๓๐)	 ฉันผู้ชายนะยะ	 (๒๕๓๐) 
พลอยทะเล	(๒๕๓๐)	 ฉันรักผัวเขา	(๒๕๓๐)	 ไฟซ่อนเชื้อ	 (๒๕๓๐)	
สายน�้าไม่ไหลกลับ	(๒๕๓๐)	อย่าบอกว่าเธอบาป	(๒๕๓๐)	ไฟหนาว	
(๒๕๓๐)	ทาสอารมณ์	(๒๕๓๐)	ภุมรีสีทอง	(๒๕๓๑)	ครั้งเดียวก็เกิน
พอ	(๒๕๓๑)	วิวาห์จ�าแลง	(๒๕๓๑)	ตะลุยโรงหมอ	(๒๕๓๑)	ซอสาม
สาย	(๒๕๓๑)	อุบัติโหด	(๒๕๓๑)	รักด้วยชีวิต	(๒๕๓๑)	รักข้างแรม	
(๒๕๓๒)	รกัเถอะถ้าหวัใจอยากจะรกั	(๒๕๓๓)	Air	America	(๒๕๓๓)	
เฮโรอนี	(๒๕๓๗)	มหศัจรรย์แห่งรกั	(๒๕๓๘)	อนัดากบัฟ้าใส	(๒๕๔๐)	
สุริโยไท	(๒๕๔๔)	รักแห่งสยาม	(๒๕๕๐)	ใคร...ในห้อง	(๒๕๕๓)

วันเสำร์ที่	๑๕	กันยำยน	ศกนี้		
หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)	
ได้รับเกียรติอย่ำงสูงจำก	สินจัย	เปล่งพำนิช	
มำพิมพ์รอยมือรอยเท้ำที่ลำนดำรำ	
หน้ำโรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ	และร่วมพูดคุยถึง
ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในวงกำรภำพยนตร์	
ตั้งแต่เวลำ	๑๔.๐๐	น.	
ผู้ที่สนใจสำมำรถเข้ำร่วมงำนได้
โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย	สอบถำมรำยละเอียดได้ที่
หอภำพยนตร์(องค์กำรมหำชน)	
๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	ต่อ	๑๑๑

 
 

ลานดารา

สินจัย เปล่งพานิช

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

๑๕ กันยายน 
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานดารา
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

สินจัย	เปล่งพำนิช	(นำมสกุลเดิม	หงษ์ไทย)	 
เกิดเมื่อวันที่	๒๑	มกรำคม	พ.ศ.	๒๕๐๘	เริ่มมี 
ผลงำนถ่ำยแบบลงนิตยสำรตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม	 
(ม.ศ.	๓)	ก่อนจะได้รับกำรชักชวนให้ประกวด 
นำงสงกรำนต์ที่ช่อง	๕	จนได้รำงวัลชนะเลิศ	
 
 จากนัน้จงึได้รบัเลอืกจาก	สมชาย	นลิวรรณ	ให้ไปประกวด	
Miss	Young	 International	ที่ประเทศฟิลิปปินส์	การไปประกวด 
ครัง้นัน้มห้ีางสรรพสนิค้าไทยไดมารเูป็นสปอนเซอร์		โดยมสีญัญาว่า 
ต้องกลับมาเป็นนางแบบให้ไดมารู	๑	ปี		จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้สินจัย 
ได้กลายเป็นนางแบบอย่างเต็มตัว
	 จากวงการนางแบบ	ปลายปี	พ.ศ.	๒๕๒๔		สินจัยในวัย 
เพียงแค่	๑๖	ปี	ก็ได้เริ่มก้าวเข้าสู่วงการภาพยนตร์	เมื่อ	แจ๊สสยาม	 
ผู้ก�ากับภาพยนตร์	 ได้ติดต่อให้มาแสดงภาพยนตร์เรื่อง	สายสวาท
ยังไม่สิ้น	 (ออกฉาย	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕)	 นอกจากจะถือเป็นก้าวแรก 
ที่ส�าคัญของสาวน้อยอย่างสินจัย	 ในเวลานั้น	 ภาพยนตร์เรื่องนี้ยัง 
ท�าให้เธอได้พบกับพระเอกคนแรกบนจอเงินที่ได้กลายมาเป็นคู่ชีวิต 
ในภายหลังอย่าง	ฉัตรชัย	เปล่งพานิช	อีกด้วย	
	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๗	 ดาวรุ่งของวงการดวงนี้ก็ได้พุ่งขึ้นสู่จุด 
สงูสดุ		เพราะนอกจากจะเป็นปีทีเ่ธอมผีลงานภาพยนตร์ออกมามาก 
ที่สุด	สินจัยยังสามารถคว้ารางวัลพระสุรัสวดีประจ�าปีนั้น	ได้พร้อม 
กันถึง	๒	รางวัล	คือ	รางวัลผู้แสดงประกอบหญิงยอดเยี่ยม	จากเรื่อง	 
เพลงิพศิวาส		ก�ากบัโดย	ม.ล.พนัธ์เทวนพ	เทวกลุ	และรางวลัผูแ้สดง 
น�าหญิงยอดเยี่ยมจาก	เรื่อง	นวลฉวี	ก�ากับโดย	บรรจง	โกศัลวัฒน์		 
(ออกฉายต้นปี	พ.ศ.	๒๕๒๘)
	 นับตั้งแต่นั้น	สินจัย	หงษ์ไทย	ก็กลายเป็นชื่อของนางเอก 
สาวเนือ้หอมทีม่ภีาพยนตร์ผลงานออกมาสูส่ายตาผูช้มอย่างต่อเนือ่ง	 
โดยเฉพาะช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๒๕	-	๒๕๓๓	นั้น	สินจัยมีผลงาน 
ภาพยนตร์ออกมาตลอดทุกปี	 บทบาทที่เธอได้รับนั้นมักจะเป็นบท 
ชีวิตที่เข้มข้น		อย่างในเรื่อง		หย่าเพราะมีชู้ (๒๕๒๘)	น�้าเซาะทราย 
(๒๕๒๙)	ช่างมันฉันไม่แคร์ (๒๕๒๙) อย่าบอกว่าเธอบาป (๒๕๓๐)
เป็นต้น		

	 หลงัจากปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	บทบาทของสนิจยักเ็ปลีย่นไปอยู่
ในโลกของละครโทรทัศน์เสียเป็นส่วนใหญ่	 ท�าให้ช่วง	๒๐	ปีที่ผ่าน
มา	 มีผลงานภาพยนตร์ของเธออยู่เพียงแค่	 ๖	 เรื่องเท่านั้น	 แต่ถึง 
อย่างนั้นฝีมือการแสดงบนจอเงินอันเฉียบขาดของเธอก็ยังปรากฏ 
ให้เหน็เป็นทีป่ระจกัษ์	จาก	๖	เรือ่งดงักล่าว	สนิจยัสามารถคว้ารางวลั
ทางการแสดงมาได้ถึง	 ๓	 เรื่อง	 จาก	 มหัศจรรย์แห่งรัก	 (๒๕๓๘) 
อันดากับฟ้าใส	(๒๕๔๐)	และรักแห่งสยาม	(๒๕๕๐)		โดย	๒	เรื่อง



ของคนรุ่นใหม่

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 มติร	ชยับญัชำ	จำกแฟนหนงัไทยไปนำน 
ถงึ	๔๒	ปี	นบัเป็นช่วงเวลำท่ียำวนำนเทียบเท่ำกบั 
อำยขุองคนวัยกลำงคนคนหนึง่	แต่กำรเสยีชวีติ 
ของมิตรก็ท�ำให้เขำยังคงอยู่ตลอดมำในฐำนะ 
เรื่องเล่ำของประเทศที่ได้รับกำรกล่ำวขำนจำก 
รุน่สูรุ่น่	ไม่มใีครในยคุมติรทีไ่ม่รูจ้กัเรือ่งรำวของ 
พระเอกหนังไทยผูย้ิง่ใหญ่ทีส่ดุแห่งยคุ	แต่	“มติร”	 
ของรุ่นใหม่ในวันนี้จะอยู่ในฐำนะอะไร	ลองไปฟัง 
จำกปำกพวกเขำกัน

นที	อำรยวุฒิกุล		
นักเรียนชั้น	ม.	๖	โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
	 “รู้จักเขานิดหน่อยครับ	 รู้ว่าเขาเสียชีวิตจาก 
การถ่ายหนัง	 และรู้ว่าเขาเป็นคนท่ีมีความกล้า	 
แสดงเองโดยไม่ใช้สแตนด์อิน	 เพื่อการเล่นท่ีสม

บทบาท	 	 เป็นฉากที่เขาแสดงอยู่บนเฮลิคอปเตอร์
บินอยู่บนอากาศ	แล้วก็พลาดตกลงมา	แต่ผมไม่ทราบ 

ว่าเป็นหนังเรื่องอะไร	
	 “ที่รู้จักก็เพราะว่า	ตอนเด็ก	ๆ	อยู่	ผมเคยอ่าน
เจอในหนังสือพิมพ์	ว่าเขาเสียชีวิตได้ยังไง	และคุณพ่อคุณ 
แม่ก็พูดถึงบ่อย	 เพราะเขาชอบกันครับ	 แม่บอกว่าเป็น 
พระเอกที่หล่อมาก	เป็นขวัญใจของแม่แลย		แต่ผมเองยัง
ไม่เคยเห็นหน้าเขา		ไม่เคยดูหนังที่เขาแสดงเลยครับ”

ด.ญ.	ชยำปณัช	แก้วพวง	
นักเรียนชั้น	ม.๒	วิทยาลัยนาฏศิลป
	 “รู้ว่าเขาเป็นพระเอกหนังในสมัยก่อนค่ะ	 รู้จักจาก 
ทางโทรทัศน์	 หนังสือพิมพ์	 แล้วก็พ่อแม่เคยเล่าให้ฟังด้วยว่า 
มีอุบัติเหตุระหว่างที่เขาถ่ายหนังเรื่องอินทรีแดงค่ะ	 ขึ้นไปถ่าย 
บนเครื่องบิน	 แล้วเครื่องบินก็เป็นอะไรไม่รู้	 เขาเลยตกลงมา 
เสียชีวิต	 ก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นต�านาน	 เพราะที่บ้านก็พูดถึงเขา 
ตั้งแต่ตอนเราเด็ก	ๆ	แต่ยังไม่เคยดูหนังของเขาค่ะ	เคยแต่เห็น 
หน้าจากพวกหนังตัวอย่างนิดหน่อย”

วนิษฐำ	ศรีปรัชญำกุล
นักเรียนชั้น	ม.๖	โรงเรียนสตรีวิทยา

“ก็พอรู้จักค่ะ	ประมาณว่าพ่อเคยพูดให้ฟัง	 เกี่ยวกับการ 
ท�าหนังมั้งคะ	พอพ่อพูดแล้ว	หนูก็ไปหาหนังสืออ่าน	 จ�า
ได้ว่าเขาท�าหนัง	 เล่นหนัง	 แต่ไม่รู้ว่าเรื่องอะไร	 รู้แต่เป็น 
หนังเก่า	เพชราก็เคยได้ยินชื่อ	รู้ว่าเพชราสวยมาก
	 “หนูไม่เคยเห็นหน้าเขา	 หรือเคยเห็นแต่จ�า 
ไม่ได้ก็ไม่รู้	 เหมือนพ่อจะพูดว่าหนังที่เขาเล่นดี	 หลาย	ๆ 
เรือ่งทีเ่ล่นออกมาแล้วด	ี	หนอูยากรูก้เ็ลยไปสบืประวตั	ิแต่ 
ก็ไม่ได้จ�าได้มากมาย	เพราะ
ดูแค่คร่าว	ๆ	ผ่าน	ๆ		
คุ้น	 ๆ	 ว่าเขาน่าจะเสีย
ชีวิตไปแล้วเพราะตก
เฮลิคอปเตอร์ตอน
ถ่ายหนังค่ะ”

	 หากได้ตดิตามข่าวของหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	อย่าง 
ต่อเนื่อง	หลายคนคงจะทราบว่า	วันที่	๔	ตุลาคม	ปีที่ผ่านมา	เราได้เริ่ม 
ประกาศข้ึนทะเบียนภาพยนตร์จ�านวน	 ๒๕	 เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ 
ของชาต	ิประเดมิเป็นปีแรก	และในปีนี	้การขึน้ทะเบยีนมรดกภาพยนตร์ 
ของชาติ	ก็ก�าลังจะมีขึ้นเป็นปีที่	๒	ซึ่งจะจัดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน	
ในวันที่	๔	ตุลาคม	อีกเช่นเดียวกัน
	 ค�าถามคือ	ท�าไมต้อง ๔ ตุลาคม

	 ย้อนกลับไป	๑๑๒	ปีก่อน	 พ.ศ.	 ๒๔๔๓	หลักฐานบางอย่าง 
บ่งบอกว่า กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม	 
ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่ริเริ่มถ่ายท�าภาพยนตร์ตั้งแต่ปีนั้นเป็นอย่าง 
น้อย	๒๓	ปีต่อมา	พ.ศ.	๒๔๖๖	“นางสาวสุวรรณ”	ภาพยนตร์เรื่องแรก 
ที่น�าแสดงโดยคนไทย	สร้างโดยทีมงานจากฮอลลีวู้ดออกฉาย	๔	ปีต่อมา	 
พ.ศ.	๒๔๗๐	“โชคสองชั้น”	ภาพยนตร์เรื่องแรกของไทยออกฉาย	และ 
อีก	๕	ปีต่อมา	พ.ศ.	๒๔๗๕	“หลงทาง” ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของ 
ไทยออกฉาย	
	 ท้ังหมดนี้ 	 ถือเป็นหมุดหมายส�าคัญของประวัติศาสตร  ์
ภาพยนตร์ไทย	 แต่ปัจจุบัน	 กลับเหลือเพียงข้อความบอกเล่าและภาพ 
นิ่ง	ไม่มีโอกาสแม้แต่วินาทีเดียวที่จะได้ท�าหน้าที่ที่แท้จริง	คือการเคลื่อน 
ไหวให้คุณรุ่นหลังได้ชื่นชมกัน	 เราจึงได้แต่เฝ้าฝันเอาถึงภาพเหตุการณ์ 
ในหนังเรื่องแรกท้ังหลายเหล่าน้ีและหนังเรื่องส�าคัญอื่น	 ๆ	 ที่หายสาบ- 
สูญไปกันหมด	ราวกับไม่เคยมีอยู่จริง
	 ในขณะที่ภาพยนตร์ที่มีอายุเก่าแก่กว่า	 อย่างภาพยนตร์เรื่อง 
แรก	ๆ 	ทีฉ่ายบนโลกใน	ปี	พ.ศ.	๒๔๓๘		ของพีน้่องลมูแิอร์	หรอืภาพยนตร์ 
บันทึกการเสด็จประพาสยุโรปของรัชกาลที่	๕	ในปี	พ.ศ.	๒๔๔๐	ที่เคย 
ได้รับการเก็บไว้เป็นอย่างดีในต่างประเทศ	 ปัจจุบัน	 กลับหาดูได้อย่าง 
ง่ายดายบนเว็บไซต์	YouTube
	 สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะความคิดเร่ืองการอนุรักษ์ภาพยนตร ์
นั้นเกิดขึ้นในฝั่งยุโรป	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๔๑		เมื่อ	เบเลสลอว์	มาตุสซิวสกี	 
ช่างถ่ายภาพชาวโปแลนด์ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มเล็ก	 ๆ	 เพ่ือเรียกร้องให ้
มีการจัดเก็บภาพยนตร์	 ก่อนที่อีกสามสิบกว่าปีต่อมา	 จะเริ่มเกิดหอ 

ภาพยนตร์ขึ้นมากมายทางฝั่งตะวันตก	 ในขณะที่เมืองไทย	 นับตั้งแต ่
วันแรกที่ภาพยนตร์ถือก�าเนิดบนแผ่นดินนี้	 ความคิดเรื่องการอนุรักษ ์
ภาพยนตร์กลับเป็นเรื่องที่ถูกปล่อยปละละเลยมาโดยตลอด	 ล่วงเลยมา 
จนถึงช่วงสงครามโลก	 ที่มีส่วนท�าให้ภาพเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์ 
ของเราต้องสูญหายไปพร้อมกับหายนะของสงคราม
	 จนกระทั่งวันที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๐๙		คณะอนุกรรมการ 
การสื่อสารมวลชน	 ในคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม	 แห่งสหประชาชาติ	 ซึ่งมีพระวรวงศ์เธอ	 
พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร	ทรงเป็นประธาน	ได้มีมติเสนอให้	หอสมุดแห่ง 
ชาติเปิดแผนกเก็บรักษาฟิล์มภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร ์
และศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 เพื่อให้ยุวชนได้เข้าศึกษาค้นคว้าอย่าง 
สะดวก	 โดยองค์ประธานและอนุกรรมการบางท่าน	 ได้แสดงเจตนาจะ 
บริจาคฟิล์มภาพยนตร์ที่ส�าคัญจ�านวนหนึ่งประเดิมแก่หอสมุดด้วย	 ซึ่ง 
ถือเป็นครั้งแรกที่ความคิดเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ในเมืองไทยได้เกิด 
ขึ้นอย่างจริงจังและเผยแพร่สู่สาธารณะ
	 แม้ความจริงแล้ว	 จะต้องรอนานเกือบ	 ๑๘	 ปี	 กว่าที่จะเกิด 
หน่วยงานขึ้นมาท�าหน้าที่นี้	 แต่ความส�าคัญของวันที่	 ๔	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 
๒๕๐๙	กย็งัคงอยู	่	ในฐานะเป็นจดุเริม่ต้นให้ผูค้นในเมอืงไทยได้ตระหนกั 
ถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์ภาพยนตร์ที่ถูกเพิกเฉยมาเป็นเวลานาน
	 	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)		ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกิดขึ้น 
จากความคิดดังกล่าวอย่างปฏิเสธไม่ได้	เรียกได้ว่า	เป็นลูกหลานของมติ 
คณะอนุกรรมการชุดนี้โดยตรง	จึงได้ก�าหนดให้วันที่	๔	ตุลาคมของทุกปี
เป็น	วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย	 เพื่อเป็นการคารวะในเจตนารมณ์ของ 
ผู้ที่มาก่อน	และยังได้สานต่อความคิดเรื่องการอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยให้ 
เป็นรูปธรรมมากขึ้น	 ด้วยการขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีความส�าคัญให ้
เป็นมรดกภาพยนตร์ของชาต	ิโดยประกาศรายชือ่ในวนัอนรุกัษ์ภาพยนตร์ 
ไทยนี้	
	 วันที่	๔	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ภาพยนตร์ส�าคัญอีก	๒๕	เรื่อง 
จะได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ	 ในวัน 
ส�าคัญทางประวัติศาสตร์		ณ	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)		เป็นหลัก 
ประกันว่าจะไม่เกิดการสูญหายไปอย่างง่ายดายเหมือนที่แล้วมา

๔ ตลุาคม 
วนัอนรุกัษ์ภาพยนตร์ไทย

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์



ด.ช.สุพศิน	ทรัพย์กลิ่น	
นักเรียนชั้น	ม.๑	
โรงเรียนวัดท่าพูด
	 “คุณยายเคยบอกว่าเขา
เป็นนักแสดงที่เสียชีวิตไปแล้วครับ	 ตก
เครื่องบิน	จากการถ่ายละครเรื่องอินทรีแดง”

กุลวีณำ	แพร่งสภำ	
นักศึกษาชั้นปีที่	๑	มหาวิทยาลัยรังสิต	
	 “เคยได้ยนิแต่ชือ่ตัง้แต่ตอน	ป.๔	-	ป.๕	แล้ว 
ค่ะ	และเวลาที่พ่อและแม่เขาดูทีวีตอนที่มีหนังเก่า	ๆ	 
มาฉาย	 เขาก็มักจะพูดกันว่าคนนั้นคนนี้แสดงดี	 แต่สู้ 
มิตร	 ชัยบัญชา	 ไม่ได้	 ประมาณว่าคุณพ่อเขาชอบ 
เป็นการส่วนตวั	เรากเ็ลยรูจ้กัว่าเขาเป็นนกัแสดงเรือ่ง 
อินทรีแดง	 ที่เสียชีวิตไปแล้ว	 แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิต 
เพราะอะไร”

นนทรัฐ	ไผ่เจริญ		
ผู้สื่อข่าววิทยุเอเชียเสรี
	 “เขาเป็นพระเอกหนังที่ตก 
เครื่องบินเสียชีวิตขณะถ่ายท�าภาพยนตร์ 
เรือ่ง	อนิทรทีอง	ครบั	ผมรูจ้กัตัง้แต่ตอนเดก็	 
เพราะเคยดูรายการทีวีตอนที่เขาร�าลึกถึงมิตร	 
ชัยบัญชา	 เลยรู้ว่าเขาเป็นพระเอกที่คนชื่นชอบกันมาก	 
แต่ยังไม่เคยดูหนังที่เขาแสดงเลยครับ”

กมลพรรณ	จันทร์สมคอย	
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
		 “เคยได้ยนิมาบ้างค่ะ	ตามสือ่โทรทศัน์	 
แต่ก็รู้จักแค่เรื่องอินทรีแดงเรื่องเดียว	 ท่ีเขา 
เสียชีวิตจากการตกเครื่องบิน	 เพราะมือลื่น 

หรืออะไรก็ไม่รู้		แต่ที่บ้านก็เคยพูดถึงเขานะคะ	 
ว่าเคยดูงานเขา”	

๑๐.๐๐  น. ชมภาพยนตร์ผลงานการแสดงของมิตร	ชัยบัญชา	เรื่อง	
ทรชนคนสวย		(๒๕๑๐)	
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
๑๔.๐๐  น.	ชมการแสดงดนตร	ีเพลงดงัหนงัมติร		พบกบับทเพลงไพเราะ
จากภาพยนตร์ของมิตร	ชัยบัญชา	โดยวงกาญจนะผลิน	
๑๖.๐๐  น. ชมภาพยนตร์สารคดี	อยู่กับมิตร		โดยบุญส่ง	นาคภู่
๑๖.๓๐  น. รับมอบบทภาพยนตร์และบทละคร	ของมิตร	ชัยบัญชา	
จาก	กิ่งดาว	ดารณี		(ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด	
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม	ได้ที่	หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	
โทร	๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 และหากการมาเยือนของท่านอยู่ในฐานะผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ ์
ภาพยนตร์ไทย	 ก็คงจะทราบดีว่า	 ลานกระเบ้ืองแห่งนั้นมีชื่อว่า	ลาน 
สรรพสาตร	และประตมิากรรมสงูใหญ่นัน้คอื	พระรปูของ	พระเจ้าบรม- 
วงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ  
ผู้ที่ทรงสถิตในฐานะ		“พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม”			
	 จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร์	พระอนชุาของในหลวงรชักาล 
ท่ี	 ๕	 ผู้นี้	 ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญในเชิงช่างคนส�าคัญของสยามเมื่อครั้งท่ี 
พระองค์ยังมีชีวิตอยู่	 ในทางภาพยนตร์	 พระองค์ถือเป็นผู้ถ่ายท�าภาพ- 
ยนตร์รายแรกในสยาม	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๔๓	เป็นอย่างน้อย	และยังเป็น 
ชาวสยามรายแรกท่ีจัดฉายภาพยนตร์เผยแพร่สู่สาธารณชนในปีเดียว 
กันนั้นอีกด้วย

	 การจดัฉายภาพยนตร์ครัง้นัน้	เกดิขึน้เมือ่	พระองค์ได้ออกร้าน 
ฉาย	“หนงัฝรัง่”	ในงานวดัเบญจมบพติร	งานฉลองประจ�าปีทีย่ิง่ใหญ่และ 
คกึคกัทีส่ดุในกรงุเทพ	โดยพระองค์เริม่ออกร้านต้ังแต่ปี	พ.ศ.	๒๔๔๓		ซึง่ 
เป็นปีแรกทีจ่ดังาน		และออกร้านเป็นเจ้าประจ�าต่อเนือ่งไปจนส้ินรัชกาล
	 ด้วยพระเกยีรตยิศดงักล่าว	หอภาพยนตร์	จงึได้จดัสร้างพระรูป 
ประติมากรรมสรรพสาตรและประดิษฐานไว้บนลานหน้าพิพิธภัณฑ์ 
ภาพยนตร์ไทย	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ในโอกาสพระประสูติกาล	๑๕๐	ปี	 
และก�าหนดให้วันที่	๑๗	ตุลาคม	ซึ่งเป็นวันประสูติของพระองค์	เป็นวัน 
สรรพสาตร	 ตั้งแต่ปีนั้น	 รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมวางพานพุ่มบูชาและ 
ดอกไม้เพื่อสักการะพระรูปฯ	 เป็นประจ�าทุกปีในวันสรรพสาตรนี้	 ครั้น
เมื่อ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	จึงได้ริเริ่มการจ�าลองงานวัดเบญจบพิตร	มาเป็นอีก 
หนึ่งกิจกรรมในงานวันสรรพสาตร	 เพื่อร�าลึกถึงเหตุการณ์เมื่อ	 ๑๑๐	ปี 
ก่อน	 ที่พระองค์จัดฉายภาพยนตร์ครั้งแรกอันถือเป็นหมุดหมายส�าคัญ 
ของการฉายภาพยนตร์ในเมอืงไทย	และยงัถอืเป็นงานร่ืนเริงประจ�าปีของ 
หอภาพยนตร์	ไปในตัวอีกด้วย	
 พุธที่ ๑๗ ตุลาคม ศกน้ี วาระแห่งพระประสูติกาลของ 
พระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม	 จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง	 หอ 
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)		จงึขอเชญิชวนทกุท่านมาร่วมกจิกรรมเพือ่ 
ร�าลึกถึงดวงพระวิญญาณของพระองค์	 ในงานวันสรรพสาตร	 ครั้งที่	 ๖	 
ณ	ลานสรรพสาตร	หน้าพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 หอภาพยนตร์	 (องค์การ 
มหาชน)	๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	-	๔	ต่อ	๑๑๑	หรือทาง	thaifilmarchive@ 
gmail.com

๑๗ ตลุาคม 

วนัสรรพสาตร

ของคนรุ่นใหม่

๖	ตุลำคม	ร�ำลึกมิตร ชัยบัญชา
	 เป็นประจ�ำทุกปี

ในช่วงต้นเดือนตุลำคม
ที่แฟนหนังไทยทุกยุคทุกสมัย

จะมีกิจกรรมร�ำลึกถึง
มิตร ชัยบัญชา 

ผู้จำกไปอย่ำงกะทันหัน
ในขณะถ่ำยท�ำภำพยนตร์

เรื่องสุดท้ำยของชีวิต
เมื่อวันที่	๘	ตุลำคม	พ.ศ.	๒๕๑๓	
หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)	

ก็ไม่เคยลืมเลือนควำมยิ่งใหญ่
ของต�ำนำนแห่งพระเอกหนังไทย

ผู้นี้เลยสักครั้ง	
ในวันเสำร์ที่	๖	ตุลำคม	ศกนี้

เรำจึงขอเชิญชวนทุกท่ำนมำร่วม
ร�ำลึกถึงกำรจำกไปของมิตร

ผู้ยังคงเป็นอมตะอยู่ในใจแฟน	ๆ	
ในงำนร�ำลึกมิตร	ชัยบัญชำ

ณ	โรงภำพยนตร์ศรีศำลำยำ		
ตั้งแต่เวลำ	๑๐.๐๐	เป็นต้นไป

โดยมีก�ำหนดกำรดังนี้

หำกท่ำนได้เคยมำเยือนเรำ	คงจะคุ้นตำกับประติมำกรรมสูงใหญ่	
กลำงลำนกระเบื้องหน้ำพิพิธภัณฑ์ภำพยนตร์ไทย	
ที่ยืนอยู่อย่ำงโดดเด่นและสง่ำผ่ำเผย	ท่ำมกลำงประติมำกรรม
บุคคลในประวัติศำสตร์ภำพยนตร์อีกจ�ำนวนมำกในรั้วของ
หอภำพยนตร์	(องค์กำรมหำชน)		



๒๐ ตลุาคม  วนัหนงับ้าน ครัง้ที ่๕  

“หนงับ้านไทยในเพือ่นบ้าน”

	 กำรถ่ำยภำพยนตร์สมัครเล่นในครอบครัว	
หรือที่เรียกกันว่ำ”	หนังบ้ำน”	นั้น	เกิดขึ้นในประเทศไทย
มำตั้งแต่สมัยรัชกำลที่	๖	เมื่อมีผู้สั่งภำพยนตร์
ขนำดเล็กส�ำหรับครอบครัวเข้ำมำจ�ำหน่ำย	
และเป็นที่นิยมมำกขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๔๖๖	
เมื่อมีกำรผลิตฟิล์มภำพยนตร์ขนำด	๑๖	มม.	

	 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่	 ๗	 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระราช- 
นิยมในภาพยนตร์สมัครเล่นเป็นอย่างยิ่ง	 ได้โปรดฯ	 ให้จัดต้ังสมาคม 
ภาพยนตร์สมัครเล่นแห่งสยามในพระบรมราชูปถัมภ์	ในปี	พ.ศ.	๒๔๗๓	 
จึงเกิดมีผู้สนใจถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น	เข้าร่วมเป็นสมาชิกจ�านวนมาก	 
และในปี	พ.ศ.	๒๔๗๕	ได้มีการผลิตฟิล์มภาพยนตร์ขนาด	๘	มม.	ออก 
จ�าหน่าย	รวมทั้งกล้องและอุปกรณ์อื่น	ๆ	มีราคาถูกลง	ท�าให้ความนิยม
ในหนังบ้านนั้นแพร่หลายไปทั่วประเทศ	 โดยเฉพาะในช่วงหลังสงคราม 
โลกครั้งที่	๒		
	 แม้ปัจจุบัน	 การถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่นจะอยู่ในรูปแบบ 
ของส่ือดิจิทัลที่ท�าได้ง่ายและสามารถน�ามาเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็ว 
จนเกิดภาพยนตร์สมัครเล่นทั้งแบบส่วนตัวและไม่ส่วนตัวขึ้นมากมาย 
มหาศาล	 แต่ความส�าคัญของหนังบ้านในอดีต	 ก็ยังคงอยู ่ในฐานะ 
เครื่องมือบันทึกประวัติศาสตร์		ชนิดที่มีอารมณ์ความรู้สึกชัดเจนอย่างที่ 
จดหมายเหตุอื่น	 ๆ	 ไม่สามารถทดแทนได้	 หอภาพยนตร์ตั้งแต่เมื่อครั้ง 
ยังเป็นหน่วยงานราชการเล็ก	 ๆ	 จึงยินดีรับมอบและแสวงหาหนังบ้าน 
ของไทยมาตลอด		จนปัจจุบันเชื่อว่าหอภาพยนตร์ของไทยนั้นเก็บรักษา 
หนังบ้านไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก	
	 ไม่เพียงแต่เก็บรักษา	ปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	หอภาพยนตร์ยังได้ริเริ่ม 
จดักจิกรรมเพือ่กระตุน้ให้ผูค้นเหน็ความส�าคญัของการอนรุกัษ์หนงับ้าน 
และน�าหนังบ้านท่ีเราเก็บรักษาไว้ออกมาเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชม 
กนั		ในชือ่ว่า	“โครงการมหกรรมหนงับ้าน”		ต่อมาปี	พ.ศ.	๒๕๔๕	วงการ 

หนังบ้านทั่วโลกได้ก�าหนดให้เสาร์ที่สองของเดือนสิงหาคมเป็น	 “วัน 
หนังบ้าน”	 (Home	Movie	 Day)	 และจัดกิจกรรมให้บุคคลทั่วไปน�า 
หนังบ้านของแต่ละคนมาแบ่งปันกันชมในวันนั้น	 ก่อนที่วันหนังบ้าน 
จะเปลี่ยนมาเป็นเสาร์ใดเสาร์หนึ่งของเดือนตุลาคมใน	ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 
และนบัตัง้แต่ปีนีเ้อง		เรากไ็ด้ร่วมจดักจิกรรมวนัหนงับ้านมาอย่างต่อเนือ่ง	 
เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก	
	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๕		วันหนังบ้านจะเวียนมาถึงอีกครั้งในวันเสาร์ 
ที	่๒๐	สงิหาคมนี	้ในช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยก�าลงัตืน่ตวัไปกบัการก้าวเข้า 
สูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน		หอภาพยนตร์จงึขอร่วมขบวนด้วยโปรแกรม		 
“หนังบ้านไทยในเพื่อนบ้าน”	 โดยการน�าหนังบ้านของคนไทยท่ีเคย 
บันทึกภาพเหตุการณ์เม่ือครั้งไปเยือนเพื่อนบ้านอาเซียนในอดีต	 มา 
เผยแพร่ให้ชมกัน	 ซึ่งหนังบ้านชุดส�าคัญในโปรแกรมนี้คือ	 ภาพยนตร์ 
สมคัรเล่นส่วนพระองค์ในพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	เมือ่ครัง้ 
ที่พระองค์เสด็จประพาสประเทศต่าง	ๆ	ในภูมิภาคอาเซียน	เมื่อ	ปี	พ.ศ.	 
๒๔๗๒	-		๒๔๗๓		
	 นอกจากนี้	 	 ยังมีโปรแกรมพิเศษ	“การค้นพบครั้งส�าคัญใน 
หนงับ้าน”	ทีเ่ราได้ค้นพบ	พธิเีปิดกฬีาแหลมทองครัง้ที	่๑	ในกรหุนงับ้าน 
ของฉันท์	 สุวรรณะบุณย์	 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นการแข่งขันกีฬาประจ�า 
อาเซียน	 ที่ปัจจุบันเรียกว่ากีฬาซีเกมส์	 และยังได้พบภาพเคลื่อนไหว 
ประวัติศาสตร์ของ	 อ.ศิลป์	 พีระศรี	 ขณะที่ก�าลังปั้นอนุสาวรีย์สมเด็จ 
พระเจ้าตากสินมหาราช	ซึ่งนับเป็นภาพหายากของอาจารย์ฝรั่งแห่งชาว 
ศิลปากรที่เราได้พบโดยบังเอิญ	ในกรุหนังบ้านของครอบครัววิญญรัตน์
	 ขอเชิญทุกท่านมาร่วมชื่นชมภาพความทรงจ�าแห่งยุคสมัยที ่
ได้รับการบันทึกไว้ในสื่อภาพยนตร์สมัครเล่นเหล่านี้		และยังสามารถน�า 
หนังบ้านของท่านมาเข้าคลินิครักษาหนังบ้านของเรา	 ได้ในงาน	 วัน 
หนังบ้าน ครั้งที่ ๕ หนังบ้านไทยในเพื่อนบ้าน	 	ณ	 ภาพยนตร์สถาน 
ชั้น	๒	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร		วันเสาร์ที่	๒๐	ตุลาคม	 
ศกนี้	ตั้งแต่เวลา	๑๑.๐๐	น.	เป็นต้นไป
	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 หอภาพยนตร์	 (องค์การ 
มหาชน)	๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	-	๔	ต่อ	๑๑๑	หรือทาง	thaifilmarchive@ 
gmail.com

จดหมายข่าวหอภาพยนตร์ จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

 กจิกรรมสดุท้ายของเดอืนในวนัที	่๒๗	ตลุาคมนี	้	เป็นกจิกรรม
ส�าคัญอีกกิจกรรมหน่ึง	 ท่ีเราจัดต่อเน่ืองมาเป็นปีท่ี	 ๗	 และถือเป็น 
กจิกรรมระดบันานาชาต	ิ	เนือ่งในวนั	“วนัมรดกโสตทศัน์โลก”  (World  
Day for AV Heritage) 
	 ที่มาของวันมรดกโสตทัศน์	 	 เกิดขึ้นตั้งแต่	วันที่	๒๗	ตุลาคม	 
พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 เมื่อที่ประชุมใหญ่ขององค์การยูเนสโก	 ครั้งที่	 ๒๑	 ที่กรุง 
เบลเกรด	มีมติรับรองการประกาศ	“ข้อเสนอแนะว่าด้วยการพิทักษ์และ 
อนรุกัษ์บรรดาภาพเคลือ่นไหว”	ซึง่ถอืเป็นครัง้แรกทีอ่งค์การระดบัสากล 
มีข้อเสนอแนะให้ตระหนักถึงความส�าคัญของภาพเคลื่อนไหว	อันหมาย 
รวมถึง	ภาพยนตร์	วีดิทัศน์	แผ่นเสียง	และแถบบันทึกเสียง
	 ผ่านไป	๒๕	พ.ศ.	๒๕๔๘	องค์การยูเนสโกได้ทบทวนข้อเสนอ 
แนะดังกล่าว	 และพบว่าภาพเคลื่อนไหวหรือสื่อโสตทัศน์นั้น	 ก�าลังตก 
อยู่ในภาวะวิกฤติมากขึ้น	จึงเริ่มก�าหนดให้วันที่	๒๗	ตุลาคม	เป็น	“วัน 
มรดกโสตทัศน์โลก” ตั้งแต่ปีถัดไป	คือปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	เพื่อให้นานาชาติ
พร้อมใจกันจัดกิจกรรมให้มนุษยชาติตระหนักถึงวิกฤติการณ์ในครั้งนี้
	 ทันทีท่ีมีการประกาศจัดกิจกรรมพร้อมกันท่ัวโลกในปี	 พ.ศ.	 
๒๕๔๙	หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 เมื่อครั้งยังเป็นหอภาพยนตร ์
แห่งชาติก็ได้ร่วมจัดกิจกรรมนี้ในฐานะประเทศ	 “เปิดงาน”	 เพราะเริ่ม 
งานก่อนประเทศอื่น	ๆ		ในวันนั้น	จนองค์การยูเนสโกน�าไปเผยแพร่บน 
เว็บไซต์ว่า	“ท�าพิธีเปิดเป็นประเทศแรกของโลก”	โดยเราได้เป็นแกนน�า 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น	 ๆ	 ทั้งภาครัฐและเอกชน	 จัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน	 
ณ	ห้องฉายภาพยนตร์	ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	ท่าวาสุกรี	ตั้งแต่ 
เก้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดท�า	 “ข้อเรียกร้องว่าด้วยการ 
ปกป้องและรักษามรดกโสตทัศน์แห่งชาติ”		เพื่อยื่นเสนอต่อรัฐบาลไทย		 
และเปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงชื่อสนับสนุนอีกด้วย
	 ปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	คณะผู้จัดงานยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรม	วัน 
มรดกโสตทัศน์โลก	 ครั้งท่ี	 ๒	 	 ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมตลอดท้ังวันอีก 
เช่นเคย	แต่มีกิจกรรมหนึ่งที่ได้เริ่มท�าในปีนี้	และกลายเป็นกิจกรรมหลัก 
ของวันมรดกโสตทัศน์โลกในปีต่อ	ๆ	มานั่นคือ	การติดตั้งแผ่นป้ายโลหะ 

แสดงสถานทีต่ัง้ของสือ่โสตทศัน์ไทยทีส่�าคัญในอดีต		โดยสถานทีใ่นปีนัน้ 
คอื	ธนาคารแห่งประเทศไทย	บางขนุพรหม	ซึง่อดีตเคยเป็นทีต้ั่งของสถานี 
โทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย		
	 กิจกรรมติดตั้งแผ่นป้ายโลหะนี้ได้ด�าเนินมาอย่างต่อเนื่อง	 ปี 
ที่	๓	พ.ศ.	๒๕๕๑		น�าแผ่นป้ายโลหะไปติดตั้ง	ณ	พระราชวังพญาไท	ซึ่ง 
เคยเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุกรุงเทพฯ	 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งแรก
ของไทย	ปีที	่๔	พ.ศ.		๒๕๕๒	ตดิตัง้	ณ	วงับ้านดอกไม้	ซึง่เคยเป็นทีป่ระทบั 
ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระก�าแพงเพชรอคัรโยธนิ	พระบดิา 
แห่งกจิการวทิยกุระจายเสยีงไทย	และเป็นสถานทีท่ดลองการรับและส่ง 
วิทยุกระจายเสียงครั้งแรก	ปีที่	 ๕	พ.ศ.	๒๕๕๓	ติดตั้ง	ณ	 โรงงานผลิต 
ไอศกรีมตราไผ่ทอง	 อดีตเคยเป็นที่ตั้ง	 บ้านสะพานขาวของพี่น้องสกุล 
วสุวัต	 ผู้ให้ก�าเนิดภาพยนตร์ไทยเรื่องแรก	 และยังเป็นที่ตั้งโรงถ่ายท�า 
ภาพยนตร์เสียงเรื่องแรกของไทย	 ซึ่งเป็นฝีมือของพี่น้องสกุลนี้อีก 
เช่นเดียวกัน
	 จนกระท่ังปีท่ีแล้ว	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 คณะผู้จัดงานวันมรดก- 
โสตทศัน์โลก	ครัง้ที	่๖	ตัง้ใจจะน�าแผ่นป้ายโลหะ	ไปตดิตัง้ทีส่ถานรีถไฟฟ้า 
ใต้ดิน	สถานีสุขุมวิท	ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงถ่ายภาพยนตร์เสียง	ศรีกรุง	 
โรงถ่ายหนงัเสยีงมาตรฐานสากลแห่งแรกของไทย	แต่กลบัไม่ได้รบัความ 
ร่วมมือที่ดีจากเจ้าของสถานที่	 ประกอบกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน 
ช่วงเวลานัน้	จงึท�าให้ต้องเปลีย่นรูปแบบจากงานเฉลมิฉลอง		มาเป็นการ 
รวมพลังขนย้ายสื่อโสตทัศน์ที่ก�าลังเสี่ยงต่อการถูกน�้าท่วม	 ทั้งแผ่นเสียง 
ที่กรมประชาสัมพันธ์	 และฟิล์มภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์	 ให้ได้อยู่ในที่ 
ที่ปลอดภัยแทน
	 ๒๗	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	นี้	วันมรดกโสตทัศน์โลก	ได้เวียนมา 
ครบรอบให้ร่วมกนัระลกึถงึความส�าคัญของส่ือโสตทศัน์อีกคร้ัง	ปีนีจ้ะจดั 
กิจกรรมที่ไหน	ติดตั้งแผ่นป้ายโลหะที่ใด	หรือจะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
อกีหรอืไม่	ท่านผูเ้หน็ความส�าคญัของการอนรัุกษ์ส่ือโสตทศัน์		โปรดคอย 
ติดตาม
 
 

๒๗ ตลุาคม 

วนัมรดกโสตทศัน์โลก

ภาพยนตร์สมัครเล่น	ส่วนพระองค์ในพระบาท				สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุหนังบ้านของฉันท์	สุวรรณะบุณย์อาจารย์ศิลป์	พีระศรี

Audiovisual	Heritage	Memory	?	The	Clock	is	Ticking.

มรดกควำมทรงจ�ำด้ำนโสตทัศน์ไม่คอยท่ำ	วันเวลำไม่คอยใคร

ค�าขวัญวันมรดกโสตทัศน์โลก พ.ศ.๒๕๕๕



จดหมายข่าวหอภาพยนตร์

	 คงมีเพียงไม่กี่ครอบครัวในเมืองไทย	 	 ที่จะมีสมาชิกมากกว่าหนึ่งคนได้รับ 
ชื่อว่าเป็นศิลปินอยู่ในวงการภาพยนตร์	 นั่นจึงมีโอกาสน้อยยิ่งกว่าน้อย	หากคิดจะหา 
ครอบครัวสักครอบครัว	ที่มีสมาชิกครบทุกคนโลดแล่นอยู่บนเส้นทางสายมายานี้
 ครอบครัวอิศรางกูร ณ อยุธยา	คือหนึ่งในความน้อยแสนน้อยนั้น 
	 คนแรกในราชสกุลอิศรางกูร	ที่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ไทย	คือ	ม.ล.สุดจิตร์		 
อศิรางกรู		ซึง่ไม่ได้มคีวามส�าคญัเพยีงแค่เป็นคนแรกในโลกมายาของราชสกลุนีเ้ท่านัน้		 
ม.ล.สุดจิตร์ยังอยู่ในฐานะนางเอกคนแรกของภาพยนตร์ไทยฝีมือคนไทยอีกด้วย	 
ภาพยนตร์เรือ่งนัน้คอื		“โชคสองชัน้”		ผลงานการสร้างของพีน้่องสกลุวสวุตั	ออกฉาย 
เมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๗๐	ม.ล.สุดจิตร์	เป็นธิดาคนโตของ	ม.ร.ว.	สุดใจ	อิศรางกูร	และสะอาด	 
อิศรางกูร	ณ	 อยุธยา	 ใช่เพียงแต่เธอเท่านั้นที่มีบทบาทในวงการภาพยนตร์	 น้องชาย 
ทั้งสองคนของนางเอกโชคสองชั้นผู้นี้	 ก็ยังอยู่ในวงการเดียวกันในฐานะนักพากย ์
คนรองคือ	 ม.ล.แจ่ม	 มีนามพากย์ว่า	 ขุนพล	 ส่วนคนสุดท้อง	 เป็นนักพากย์ผู้ยิ่งใหญ ่
ที่สุดคนหนึ่งแห่งวงการภาพยนตร์ไทย	 เจ้าของฉายา	 “มนุษย์	 ๖	 เสียง”	ม.ล.รุจิรา 
อิศรางกูร
	 แต่ฉายามนุษย์	๖	เสียง	ที่กลายเป็นต�านานแห่งนักพากย์	ของ	ม.ล.	รุจิรา 
นั้น	ไม่ได้เกิดบนโลกภาพยนตร์ตั้งแต่แรก	ฉายาเกียรติยศนี้เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่	ม.ล.รุจิรา	 
เป็นนกัแสดงสลบัฉากละครของคณะแม่เลือ่น		การแสดงของม.ล.	รจุริา	เป็นการแสดง 
ที่พิเศษกว่าการแสดงประเภทอื่น	 เพราะเป็นการแสดงเพียงคนเดียว	 แต่กลับให้เสียง 
เป็นผู้แสดงถึง	๖	คนได้อย่างแนบเนียน		ทั้ง	เสียงยาย	พ่อ	แม่	พระเอก	นางเอก	และ 
เด็ก	และยังเต็มไปด้วยบทรัก	บทตลก	บทโศก	บทบู๊		ยาวนานถึง	๒๐	นาที	จนเป็นที่ 
ชื่นชอบของคนดูและได้รับการเล่าขานจากปากสู่ปาก	 สมญานามมนุษย์	 ๖	 เสียงจึง 
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้น
	 ฉายานี้ส่งผลให้	 ม.ล.รุจิรา	 ได้ก้าวจากการแสดงสลับฉากละคร	 มาแสดง 
ละครชดุทางวทิย	ุก่อนทีจ่ะได้รบัโอกาสพากย์หนงัในโรงหนงัศาลาเฉลมินครเป็นทีแ่รก	 

๑๓ ตุลาคม ลานดารา

มารศร ี- อรสา - จริะวดี 
อศิรางกูร ณ อยธุยา
สามดวงดาวแห่งครอบครัวศิลปิน

หนงัเรือ่งแรกคอืหนงัต่างประเทศเรือ่ง	“ศพอาบยา”	โดยเจ้าของโรงใช้ฉายามนษุย์	 
๖	เสยีงมาเป็นจดุขายโฆษณาอย่างยิง่ใหญ่	จนคนดพูากนัเข้ามาชมภาพยนตร์เรือ่ง 
นี้กันล้นหลามด้วยความนิยมในลีลาการพากย์		ซึ่งม.ล.	รุจิรา	ก็ไม่ได้ท�าให้แฟน	ๆ 	 
ผิดหวัง	 ด้วยลูกล่อลูกชนท่ีแพรวพราวตลอดท้ังเรื่อง	 แม้จะต้องน่ังพากย์อยู่ 
คนเดียวก็ตาม
	 ชื่อของ	 ม.ล.รุจิรา	 จึงกลายเป็นชื่อท่ีการันตีความสุขให้กับแฟน	 ๆ	 
ภาพยนตร์นับตั้งแต่นั้น	 ไม่ว่าไปพากย์ท่ีไหนก็จะมีคนเข้าชื่นชมจนแน่นโรงอยู ่
เสมอ	ครั้นเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่	๒	ขึ้นในเมืองไทย	เราประกาศสงครามกับ 
อเมรกิาและองักฤษท�าให้ไม่มหีนงัฮอลลวีูด้เข้ามาฉาย	มแีต่หนงัจากประเทศญีปุ่น่ 
ซึ่งรัฐบาลในตอนนั้นเป็นพันธมิตร	 	 ม.ล.รุจิราก็เป็นหนึ่งในผู้ท�าหน้าที่พากย์หนัง 
เหล่านั้น		
	 นอกจากความสามารถในการเป็นนักพากย์	 ช่วงปลายสงครามโลก 
ม.ล.	รุจิรา	ก็ยังโดดเด่นในฐานะนักแสดงละครเวทีที่มีชื่อเสียงอีกด้วย	และช่วงนี้ 
เองที่เขาได้พบรักกับ	มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา	คู่ชีวิตและคู่ขวัญการพากย์ใน 
เวลาต่อมา	
	 มารศรี	เข้าสู่เส้นทางนักแสดงตั้งแต่อายุ	๑๗	ปี	เริ่มต้นจากการแสดง 
จ�าอวดร่วมกับ	 สุคนธ์	 คิ้วเหลี่ยม,	 อบ	 บุญติด,	 สมควร	 กระจ่างศาสตร์	 ฯลฯ	 
ตระเวนตามโรงภาพยนตร์และตามต่างจังหวัด	 จนกระทั่งพบรักกับ	 ม.ล.	 รุจิรา	 
และหนัมาแสดงละครเวท	ีโดยมกัได้รบับทบาทเป็นนางเอก		ก่อนจะเข้ามาพากย์ 
ภาพยนตร์ร่วมกับม.ล.รุจิรา	ในนามพากย์	“รุจิรา	-	มารศรี”	
	 ความเข้าขากนัของ	รจุริา	-	มารศร	ีท�าให้ทัง้คูก่ลายเป็นคูข่วญันกัพากย์ 
ที่ครองใจแฟนหนังทั้งประเทศ	 ที่ร่วมพากย์กันมายาวนาน	 ทั้งหนังต่างประเทศ 
และหนังไทยยุค	 ๑๖	 มม.	 ผ่านท้ังความสุขและความยากล�าบากมาตลอด 
เส้นทางการเป็นศิลปินนักพากย์ผู้ยิ่งใหญ่	 ครั้งหนึ่ง	 ม.ล.รุจิราเคยได้รับเชิญไป 
ประกวดการพากย์ที่สหรัฐอเมริกา	 และได้รับการตัดสินให้ชนะเลิศท่ามกลางผู ้
เข้าร่วมแข่งขันถึง	๗๐	ประเทศ		นอกจากการพากย์	ทั้งคู่ยังปรากฏตัวเบื้องหน้า 
ในฐานะนักแสดงอยู่บ่อยครั้ง		และให้ก�าเนิดทายาทผู้มีสายเลือดศิลปิน	ถึง	๓	คน 
คือ	อรสา จิระศักดิ์ และจิระวดี อิศรางกูร ณ อยุธยา
	 พี่สาวคนโตอย่างอรสานั้น	 นับเป็นศิลปินท่ีมีความสามารถรอบด้าน 
ทั้งนาฏศิลป์	ละครเวที	หรือแม้กระทั่งเต้นแท็ปแดนซ์	อรสาเข้าสู่วงการครั้งแรก 
ตัง้แต่อาย	ุ๖	ขวบ	ด้วยการรบับทน�าในภาพยนตร์เรือ่งแรกของรตัน์	เปสตนัย	ีเรือ่ง	 
“ตุ๊กตาจ๋า”	ออกฉายเมื่อปี	๒๔๙๔			และเมื่อเรียนจบระดับมัธยม		ม.ล.รุจิรา	ก็ได้ 
ส่งอรสาไปเรียนนาฏศิลป์	ที่มหาวิทยาลัยทาการะสุกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ก่อนที่เธอ 
จะกลับมาเป็นดาราแถวหน้าในวงการภาพยนตร์ไทย	 เริ่มด้วยบทนางเอกในช่วง 
แรกอย่าง	ม่านไข่มุก	(๒๕๐๔)	จอมใจเวียงฟ้า	(๒๕๐๕)		เป็นต้น	หลังจากนั้นจึง 
พลกิมารบับทบาทอืน่	ทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ	คอืการจบัคูก่บัดอกดนิ	กญัญามาลย์	 
ในหนังเกือบทุกเรื่องของผู้ก�ากับล้านแล้วจ้าคนนี้		
	 ส่วนน้องอีกสองคนนั้น	 ก็เป็นนักแสดงระดับที่มีชื่อเสียงอยู่ในวงการ 
เช่นเดียวกัน	 จิระศักดิ์ในวัยหนุ่ม	 มีผลงานแสดงน�าในภาพยนตร์หลายต่อหลาย 
เรือ่ง	อย่างเช่น	เงาราห	ู(๒๕๑๙)	รกัอตุลตุ	(๒๕๒๐)	ชืน่ชลุมนุ	(๒๕๒๑)	ฯลฯ	เช่น 
เดียวกับจิระวดี	ที่มีผลงานเด่น	ๆ	ในยุคก่อน	อย่าง	วัยอลวน	(๒๕๑๙)	ครูสมศรี	 
(๒๕๒๘)	เพลงสุดท้าย(๒๕๒๘)	ฯลฯ		ซึ่งปัจจุบัน		เธอก็ยังคงมีบทบาททั้งในฐานะ 
นักแสดงและผู้ก�ากับหญิงจอมแกร่งคนหนึ่งของวงการ
	 ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	มารศรี	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	ในวัย	๗๗	ปี	ได้รับการ 
เชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ	สาขาศิลปะการแสดง	นับเป็นสิ่งยืนยันความ 
สามารถของศิลปินอาวุโสท่านน้ี	 และเป็นเครื่องหมายแห่งเกียรติยศประจ�า 
ครอบครัว	 อิศรางกูร	ณ	 อยุธยา	 ครอบครัวแห่งศิลปินที่เจิดจรัสอยู่บนฟากฟ้า 
ภาพยนตร์ไทยมาอย่างยาวนาน	

    เสาร์ที่ ๑๓  ตุลาคมศกนี้ 
หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)	ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก

คุณมารศรี	คุณอรสา	และคุณจิระวดี	ตัวแทนของครอบครัว
อิศรางกูร	ณ	อยุธยา	มาร่วมพิมพ์รอยมือรอยเท้า	ณ	ลานดารา	
หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	และร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์

ในวงการภาพยนตร์	ตั้งแต่เวลา	๑๔.๐๐	น.	
ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้	
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	สอบถาม
รายละเอียดได้ที่หอภาพยนตร์
							(องค์การมหาชน)	
														๐๒	๔๘๒	๒๐๑๓	
	 	 		ต่อ	๑๑๑

ม.ล.สุดจิตร์ อิศรางกูร  ม.ร.ว.สุดใจ อิศรางกูร  



เสาร์ที่ ๑ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ ๑๖ 
ซึ่งได้รับรางวัลในสาขาต่าง	ๆ	ได้แก่
สาขาดุ๊ก (สารคดียอดเยี่ยม) 
เพราะฉันต้องการที่ว่างของฉัน
ก�ากับโดย	ทิพย์	แซ่ตั้ง	/	๓๗	นาที
สาขาช้างเผือก (ภาพยนตร์นสิติ-นกัศกึษา ยอดเยีย่ม) 
กลับบ้าน /	ก�ากับโดย	จิรัศยา	วงษ์สุทิน	/	๒๙	นาที
สาขาปยุต เงากระจ่าง (อนิเมชั่นยอดเยี่ยม) 
นา /	ก�ากับโดย	ไกรสิทธิ์	โภคสวัสดิ์	/	๘	นาที
สาขารตัน์ เปสตนัย ี(ภาพยนตร์บคุคลทัว่ไปยอดเย่ียม)
ไฟ-นัยน์-ตา /	ก�ากับโดย	วุฒินท์	ชาญสตบุตร	/	๓๐	นาที
สาขารัตน์ เปสตันยี ต่างประเทศ (ภาพยนตร์ต่าง
ประเทศยอดเยี่ยม)
Mon Amoureux /	ก�ากับโดย	Daniel	Metge	/	๒๓	นาที

อาทิตย์ที่ ๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

โปรแกรมภาพยนตร์สั้นยอดเยี่ยม
จากเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ 
Clermont Ferrand 
Wild Life - Une vie sauvage /	แคนาดา	/	๑๔	นาที	
Posledny autobus /	สโลวาเกีย	/	๑๖	นาที
The Pub /สหราชอาณาจักร	/	๗	นาที
La France qui se lève tôt /	ฝรั่งเศส	/	๒๒	นาที	
Guest /	เกาหลีใต้	/	๒๐	นาที
A Morning Stroll	/	สหราชอาณาจักร	/	๗	นาที
Curfew /	สหรัฐอเมริกา	/	๑๙	นาที
La Sole, entre l’eau et le sable /	ฝรั่งเศส	/	๑๖	นาที

Tuba Atlantic	/	นอร์เวย์	/	๒๕	นาที
il Capo /	อิตาลี	/	๑๕	นาที	

จันทร์ที่ ๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ทับทิมโทน (โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๘	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
ราชธิดาองค์เดยีวแห่งมิตรประเทศผูล้ีภ้ยัการเมอืงมาอยู ่
เมอืงไทย	พร้อมด้วยทับทมิโทนอนัมมีลูค่ามหาศาลพอที ่
จะเป็นทนุในการกอบกูเ้อกราชคืนมา	กลับถกูไล่ล่าจาก 
ฝ่ายกบฏซึ่งส่งทหารมาชิงตัวเจ้าหญิงไป	 ฝ่ายไทยจึงส่ง 
นายต�ารวจหนุ่มมือดีพร้อมทีมทหารรับจ้าง	 เข้าช่วยชิง 
ตัวเจ้าหญิงพร้อมท้ังกวาดล้างกองก�าลังกบฏถึงที่มั่นให้ 
สิ้นซาก
 

อังคารที่ ๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ใคร...ในห้อง (โปรแกรมผลงานสินจัย	เปล่งพานิช)
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	ภาคภูมิ	วงศ์จินดา	/	
สร้างโดย	 บริษัทสหมงคล	 ฟิล์ม	 (อินเตอร์เนชั่นแนล)	
จ�ากัด
ความรกัต่อลกูสดุหวัใจของนดิา	ม่ายสาวใหญ่ทีอ่าศยัอยู่ 
กับต้น	ลูกชายซึง่ขงัตวัอยูใ่นห้องมานานถงึ	๕	ปี	แม้ท�าได้
เพยีงสือ่สารกนัผ่านการเขยีนข้อความลงกระดาษกต็าม	
แต่วนัหนึง่การมาเยีย่มบ้านของ	‘โดม’	ลกูค้าประจ�าแผง
ดีวีดีเถื่อนของเธอ	และเกิดอยากรู้อยากเห็นตัวจริงของ
ต้นเข้า	จบลงด้วยความตาย	ท�าให้ห้องที่ปิดตายมานาน
นี้ถูกเปิดออก	 พร้อม	 ๆ	 กับฝันร้ายสุดสะพรึงที่นิดา 
พยายามลืมมาตลอด	๕	ปี	

พุธที่ ๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Spring of Korean Peninsula 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๔๘๔	/	ก�ากับโดย	Lee	Byeong-Il	/
สนับสนุนโดย	หอภาพยนตร์เกาหลีใต้
(ภาษาเกาหลี	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ภาพยนตร์เกาหลเีรือ่งเยีย่มทีถ่กูสร้างขึน้ตัง้แต่สมยัญีปุ่น่
เข้ายดึครอง	ในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่๒	เมือ่โปรดวิเซอร์ 
ภาพยนตร์ได้รู ้จักกับเพื่อนน้องสาวคนสวย	 เขาไม  ่
สามารถจะหาบทให้เธอเล่นในภาพยนตร์เรื่องใหม่ได้	
เขาจึงฝากเธอเข้าท�างานที่บริษัทแผ่นเสียงแทน	 ความ 
สัมพันธ์ของทั้งคู ่เติบโตมากขึ้น	 จนกระทั่งผู ้ก�ากับ
ภาพยนตร์เลือกเธอไปเล่นเป็นนางเอก	ปัญหาจงึเกดิขึน้

พฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ตะวันเพลิง 
(โปรแกรมร�าลกึคมน์	อรรฆเดช	และ	อรรถพร	ไทยหรัิญ)
๒๕๓๐	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
คณะนักล่าสัตว์จากกรุงเทพฯ	น�าโดยหนุ่มใจโหดเข้ามา 
สร้างความวุ่นวายในเมืองชายป่าอันเงียบสงบ	 เริ่มจาก 
ล่าวัวพลัดฝูงของสาวบ้านไร่ผู้ไม่เกรงกลัวใคร	 เมื่อรู้ว่า 
เป็นฝีมือใคร	การทวงถามจนถึงขู่ฟ้องต�ารวจ	ท�าให้เธอ 
ถกูคกุคามไม่ลดละ	ยิง่เธอฮดึสู	้กย็ิง่ถกูตอบโต้ด้วยความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย	ๆ	จนบ้านไร่แห่งนี้ลุกเป็นไฟ	

ศุกร์ที่ ๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ชู้ 	(โปรแกรมพิเศษเนื่องในวันก�าเนิดหอภาพยนตร์)
๒๕๑๕	/	ก�ากับโดย	เปี๊ยก	โปสเตอร์	/	
สร้างโดย	วิษณุศิษย์	(ภาษาไทย	ค�าบรรยายอังกฤษ)
เนือ่งในวันก�าเนดิหอภาพยนตร์แห่งชาต	ิหอภาพยนตร์ฯ	 
จงึจดัฉายภาพยนตร์เรือ่งแรกทีท่างหอภาพยนตร์ฯได้รบั 
บรจิาค	ซึง่ได้แก่ภาพยนตร์ไทยเร่ืองดงัเร่ือง	ชู	้โดยได้รับ 
บรจิาคจากผูก้�ากบัเป๊ียก	โปสเตอร์	ในวนัที	่๑๐	กนัยายน	
๒๕๒๗	ปัจจุบนัฟิล์มภาพยนตร์เรือ่งชู	้ฉบบัสมบรูณ์กย็งั 
ถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีท่ีหอภาพยนตร์ฯ	 เป็นเวลากว่า	 
๒๘	ปี

เสาร์ที่ ๘ กันยายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมภาพยนตร์สนทนา
ประจ�าเดือนกันยายน	“ร�าลึกคมน์ อรรฆเดช”
ผู้สร้าง	 ผู ้ก�ากับ	 และนักแสดง	 ที่สร้างสรรค์ผลงาน
ภาพยนตร์บู๊ที่ยังอยู่ในใจของแฟน	 ๆ	 ภาพยนตร์ไทย 
โดยมี	 บิณฑ์	 บันลือฤทธิ์	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรมาเล่า
เรื่องราวต่าง	ๆ	ของคมน์	อรรฆเดช

อาทิตย์ที่ ๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ต�ารวจเหล็ก	(โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๙/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด	
นักข่าวสาวหัวเห็ดตามติดวีรกรรมของนายต�ารวจหนุ่ม 
จอมบู๊อย่างไม่ลดละ	 จนกระทั่งได้เข้ามาพัวพันกับคด ี
ฆาตรกรรมเจ้าพ่อแชร์สองพันล้าน	 โดยมีพยานปาก 
ส�าคัญเป็นนักร้องสาวคนดัง	 ฝ่ายนักร้องสาวคิดจะ 
แบล็คเมล์ผู ้อยู ่เบื้องหลังคดีนี้	 ท�าให้เธอตกเป็นเป้า 
สังหารเสียเอง	 นายต�ารวจจอมบู ๊จึงต้องท�าหน้าที ่
คุ้มครองเธอ	 พร้อม	 ๆ	 กับรวบรวมหลักฐานเพื่อน�าตัว 
คนผิดมารับโทษให้จงได้	

จันทร์ที่ ๑๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ลูกขวาน (โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๐	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
ในถิ่นนักเลง	 เมื่อผู้เป็นพ่อเสียชีวิต	บุตรชายของเขาจึง 
ต้องมาแบกภาระทัง้บญุคณุและความแค้น	ทีพ่่อของเขา 
ได้สร้างไว้	 รวมทั้งอาวุธขวานที่พ่อของเขาได้ใช้ในการ 
ปราบปรามกลุ่มนักเลง	เรื่องยิ่งยุ่งเมื่อเขามาตกหลุมรัก 
ลูกสาวศัตรูตัวยงของพ่อเขาเอง	

อังคารที่ ๑๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Nodo Jiman 	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๒	/		ก�ากับโดย	Izutsu	Kazuyuki	/	
สนับสนุนโดย	มลูนิธญิีปุ่น่	(ภาษาญีปุ่น่	ค�าบรรยายไทย)
“โนโดะ	 จิมัง”	 เป็นรายการประกวดร้องเพลงทาง 
โทรทศัน์ทีเ่ก่าแก่และป้ันนักร้องชือ่ดงัของญีปุ่น่ขึน้อย่าง 
มากมาย	 นักร้องบ้านนอกทุกคนจึงต่างเตรียมพร้อม
ส�าหรับการประกวดอันน่าตื่นเต้นรายการนี้	 ที่เปรียบ
เสมือนเส้นทางพาพวกเขาไปสู่ดวงดาว

พุธที่ ๑๒ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

นวลฉวี (โปรแกรมผลงานของสินจัย	เปล่งพานิช)
๒๕๒๗	/	ก�ากับโดย	บรรจง	โกศัลวัฒน์	/
สร้างโดย	บริษัท	พูนทรัพย์โปรดักชั่น	จ�ากัด
จากคดสีะเทอืนขวญัเมือ่ปี	๒๕๐๒	กลายเป็นภาพยนตร์ 
ชีวิตเข้มข้นที่เปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่าง	 
หมอกบัพยาบาลสาว	ทีต่่อมากลายเป็นศพและเขาคอืผู ้
ต้องสงสัยหมายเลขหนึง่ในสายตาต�ารวจ	จากจดุเร่ิมของ 
ความรักกลายเป็นอาฆาต	เมื่อเธอผิดหวังที่เขาไม่คิดจะ 
จรงิจงักับเธอด่ังค�ามัน่	เธอพร้อมท�าทกุวิถทีางเพือ่ให้เขา 
เป็นของเธอคนเดยีว	ส่วนเขากพ็ร้อมท�าทกุวธิเีพือ่ให้เธอ
ออกไปจากชีวิตเขาเช่นกัน		

พฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

North by Northwest (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๐๒	 /	 ก�ากับโดย	 Alfred	 Hitchcock	 /	 ลิขสิทธิ์
ภาพยนตร์โดย	 บริษัทแคททาลิสต์	 อัลลายแอนซ	์
(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(ภาษาองักฤษ	บรรยายภาษาไทย)
เรื่องราวของโรเจอร์	 โอ.	 ทรอนฮิลล์	 นักโฆษณาหนุ่ม 
ผู้หนีรอดจากการถูกอุ้มฆ่าด้วยความเข้าใจผิดคิดว่าเขา 
เป็นสายลบั	เขาจ�าเป็นต้องตามหาสายลบัตวัจรงิมาเพือ่ 
เคลยีร์ตวัเองจากข้อหาฆาตกรรมนกัการทตูขององค์การ 
สหประชาชาติให้ได้	 	 แม้ว่ามันจะท�าให้ถูกไล่ล่าอย่าง 
ดุเดือดจากทางการและบรรดาแก๊งสเตอร์ก็ตาม

ศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

พยัคฆ์ยี่เก (โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)															
๒๕๒๖	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด	
ครั้งแรกครั้งเดียวที่น�า	๓	พระเอกแห่งเอเชียมาประทะ 
กัน	 สรพงษ์	 รับบทพระเอกลิเกที่ออกล้างแค้นแทนลุง
เจ้าของคณะลิเก	ซึง่ถกูฆ่าตายโดยมอืสังหารจากฮ่องกง	 
ซึ่งรับบทโดย	 ฉีเส้าเฉียน	 แถมยังจับตัวนางเอกลิเกไป 
ด้วยเพ่ือแลกกับเพชรทีม่คีนขโมยมาฝากลุงไว้	โดยทีเ่ขา 
ได้รบัความช่วยเหลอืจากสองต�ารวจสากล	ซึง่หนึง่ในนัน้ 
รับบทโดยเดวิด	เจียง	

เสาร์ที่ ๑๕ กันยายน เวลา ๑๓.๓๐ น.

กิจกรรมลานดารา : สินจัย เปล่งพานิช
หอภาพยนตร์	 (องค์การมหาชน)	 ได้รับเกียรติอย่างสูง
จาก	สินจัย เปล่งพานิช มาพิมพ์รอยมือรอยเท้าที่ลาน 
ดารา	หน้าโรงภาพยนตร์ศรีศาลายา	และร่วมพูดคุยถึง 
ประสบการณ์การท�างานในวงการภาพยนตร์	 ผู้ที่สนใจ
สามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด	

อาทิตย์ที่ ๑๖ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

พลอยทะเล	(โปรแกรมผลงานสินจัย	เปล่งพานิช)
๒๕๓๐	/	ก�ากับโดย	เชิด	ทรงศรี	/
สร้างโดย	เชิดไชยภาพยนตร์
ในเกาะกลางทะเล	หนุม่ชาวเกาะแสนยากจนรกักับสาว 
สวย	 แต่ความรักของทั้งคู่ถูกกีดกันโดยครอบครัวของ 
ฝ่ายหญิง	ทีอ่ยากให้หญิงสาวได้แต่งงานกับคนทีร่วยกว่า	 
ในขณะที่น้องสาวของเธอหลงรักชายหนุ่มอย่างจริงใจ	 
วันหนึ่งชายหนุ่มพบพลอยใต้ท้องทะเล	 เขาจึงน�าไปให ้
สาวคนรัก	 ก่อนที่เขาจะถูกท�าร้ายบาดเจ็บสาหัส	 และ 
หายตัวไปจากเกาะ	 หญิงสาวย้ายไปอยู่บนฝั่ง	 และ
แต่งงานกับลูกชายเจ้าของเรือ		

จันทร์ที่ ๑๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

2 Perdidos Numa Noite Suja 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๔๕	/	ก�ากับโดย	Jose	Joffily	/	สนับสนุนโปรแกรม	
โดย	 สถานเอกอัครราชทูตบราซิล	 ประจ�าประเทศไทย	
(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวของสองผู้อพยพผิดกฎหมายชาวบราซิล	โตโญ่	 
ชายแสนดี	 ผู้ต้องการกลับบ้านเกิดเพราะมีชีวิตที่ไม่ 
ประสบความส�าเร็จในอเมริกา	กับ	ปาโก้	ทอมบอยจอม 
ก้าวร้าว	ผู้อยากเป็นป็อปสตาร์ชือ่ดงั	ความแตกต่างของ 
ทั้งคู่น�าไปสู่เร่ืองราวที่รุนแรงและเจ็บปวดอย่างไม่คาด 
คิด

อังคารที่ ๑๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ข้ามากับพระ	(โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๗	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดยโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
หนุ่มพเนจร	 หนีการไล่ล่าจากเหล่าร้ายจนมาพบพระ
ธุดงค์รปูหนึง่	จงึเข้ามาขอฝากตวัเป็นศษิย์หวังพึง่ใบบญุ	 
แม้พระธุดงค์จะไม่ยอมรับในคราวแรก	 แต่การตื๊อตาม 
ตดิพระไม่ลดละของเจ้าหนุม่	ท�าให้เหล่าร้ายออกตามล่า
ตวัพระท่านด้วยเช่นกนั	สดุท้ายทัง้คูจ่งึจ�าใจร่วมเดนิทาง
ฝ่าวายร้ายเป็นโขยงไปด้วยกัน	

พุธที่ ๑๙ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

ปลื้ม (โปรแกรมร�าลึกอรรถพร	ไทยหิรัญ)
๒๕๒๙	/	ก�ากับโดย	อดิเรก	วัฎลีลา	และ	ธนิตย์	จิตนุกูล		
สร้างโดย	บริษัทไท	เอ็นเตอร์เทนเมนต์	จ�ากัด
ภาพยนตร์วัยรุ่นทีป่ระสบความส�าเร็จอย่างมาก	เล่าเร่ือง 
ราวของกลุ่มชายหนุ่มเพื่อนซี้ที่มาเช่าบ้านอยู่ร่วมกันใน 
เมืองกรุง	ต่างคนต่างมีความฝันที่ของตัวเอง

พฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

สายสวาทยังไม่สิ้น (โปรแกรมผลงานสินจัย	เปล่งพานิช)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	แจ๊สสยาม	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ชายหนุ่มลูกเล้ียงถูกเรียกกลับมาเพ่ือดูแลธุรกิจของ
เศรษฐี	สร้างความไม่พอใจให้บตุรชายคนโตทีน่สิยัไม่เอา
ถ่านอย่างมาก	เขายงัเป็นท่ีหมายปองของบตุรเีศรษฐ	ีท่ี
คอยให้ก�าลงัใจเขา	ผลงานการแสดงเรือ่งแรกของสนิจยั	
เปล่งพานิช	

ศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

The Girl With the Dragon Tattoo 
(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)		
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Niels	Arden	Oplev	/	
สนับสนุนโปรแกรมโดย	โรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ	
(ภาษาสวีดิช	ค�าบรรยายไทย)		
ลิสเบธ	 สาวนักล้วงข้อมูลผู้มีร่างกายเต็มไปด้วยรอยสัก	 
ถูกว่าจ้างจาก	มิคาเอล	นักข่าวหนุ่มใหญ่	ให้ช่วยกันหา 
เบาะแสการหายตัวไปของทายาทมหาเศรษฐี	 ระหว่าง 
การท�างาน	 ทั้งคู่กลับพบเงื่อนง�าที่ซับซ้อนและเต็มไป
ด้วยความเกลียดชังอันน่าสะพรึงกลัว

เสาร์ที่ ๒๒ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

เสือภูเขา	(โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๒	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดยโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
หนุ่มชาวเขาเผ่าแม้วได้ชื่อว่าเป็นเสือภูเขาด้วยความ 
เก่งกาจรอบด้าน	 ต้องออกตามล่ามูเซอด�าคู่แค้นท่ีมา 
พรากเมียเขา	 รวมทั้งบุกปล้นฆ่าคนในหมู่บ้านแม้วจน 
วอดวาย	ระหว่างทางเขาต้องหนีการไล่ล่าจากทั้งทหาร 
รับจ้าง	 และแม้วนักล่ามือพระกาฬ	 โดยมีสาวแม้ว 
ผู้ปลอมเป็นชายคอยช่วยเหลือเขาอยู่ห่าง	ๆ	

อาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

คนจรฯ		(โปรแกรมร�าลึกอรรถพร	ไทยหิรัญ)
๒๕๔๒	/	ก�ากบัโดย	อรรถพร	ไทยหริญั	/	สร้างโดย	โลตสั	
ฟิล์ม	(ภาษาไทย	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)	
ภาพความตายของพ่อแม่และน้องสาวต่อหน้าต่อตาด้วย 
ฝีมือชายชู้ของแม่	ท�าให้ชายหนุ่มเสียสติเป็นบ้า	จนเห็น 
ใครต่อใครเป็นคนในครอบครวัหมด	แต่แล้วเขากลบัต้อง 
พวัพนัในคดสี�าคญั	เม่ืออดตีลกูจ้างชาวพม่าของเสีย่แหก 
คุกออกมาหมายล้างแค้นเสี่ยและครอบครัวที่กดขี่พวก 
เขาถงึบ้าน	ในเหตกุารณ์เฉยีดตายนีเ่อง	ใครจะเชือ่ว่าคน 
บ้าจะเป็นคนช่วยชีวิตเสี่ยไว้	ไม่ใช่ต�ารวจที่มาถึงทีหลัง		
	 ผลงานการก�ากับเรื่องแรกและเรื่องเดียว 
ของอรรถพร	 ไทยหิรัญ	 ถือเป็นหลักส�าคัญของวงการ 
ภาพยนตร์อิสระของไทย	 ที่ออกฉายในโรงภาพยนตร์ 
ทั่วไปเรื่องแรก	

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนกันยายน
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

กันยายน
๒๕๕๕



กันยายน
๒๕๕๕

จันทร์ที่ ๒๔ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

เพชรตัดหยก (โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
ภาคต่อของภาพยนตร์บู๊เรื่องเยี่ยม	‘เสือภูเขา’	เมื่อชีวิต 
ครอบครวัอนัผาสกุของหนุม่ชาวเขาถกูท�าลาย	โดยกอง 
ก�าลังโจรห้าภูเขาของนายพลมหาโหด	 เขาจึงออกตาม 
ล่าพวกมนัจนได้พบมือกระบ่ีนิรนาม	ผูแ้ต่งชดุคล้ายกอง 
ก�าลังโจรห้าภูเขา	 ทั้งสองต่อสู้กันด้วยความเข้าใจผิด	 
ก่อนสุดท้ายจะร่วมมือกันบุกค่ายกองก�าลังนายพลเพื่อ
ล้างแค้น

อังคารที่ ๒๕ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.  

Traffic 	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๑๔	/	ก�ากับโดย	Jacques	Tati	/
สนับสนุนโดย	สถาบันฝรั่งเศส	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
อูโลต์	นักออกแบบรถผู้แสนชาญฉลาด	 ได้ออกแบบรถ
ต้นแบบเพือ่แสดงในงานออโต้โชว์รถยนต์ทีอ่มัสเตอร์ดมั	
ระหว่างทางเขาต้องผจญกับอปุสรรคมากมายไม่รูจ้บ	ส่ง
ผลให้การจราจรต้องวุ่นวายไปทั้งเมือง

พุธที่ ๒๖ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

มหาหิน	(โปรแกรมร�าลึกคมน์	อรรฆเดช)
๒๕๒๑	/	ก�ากับโดย	คมน์	อรรฆเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทโคลีเซียม	ฟิล์ม	จ�ากัด
หลังได้รับข่าวว่าบ้านพี่ชายถูกปล้นฆ่ายกครัว	ชายหนุ่ม 
ชือ่	หนิ	ภธูร	ซึง่บวชเป็นพระเกอืบสิบปี	จนชาวบ้านเรยีก 
ว่า	 มหาหิน	 จึงตัดสินใจสึกออกมาดูแลน้องสาวและ 
หลานชาย	 แต่วันแรกที่กลับบ้านหินก็ต้องเจอคู่อริเก่า 
ตามรังควานไม่หยุด	ถึงขั้นฆ่าน้องสาวหินตาย	มหาหิน 
จึงตบะแตกล้างบางเหล่าร้ายให้ย่อยยับ		

พฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

Lila Lila  (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๕๒	/	ก�ากับโดย	Alain	Gsponer	/
สนับสนุนโดย	สถาบันเกอเธ่	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เดวิด	หนุ่มพนักงานเสิร์ฟ	พยายามเอาชนะใจมารี	ด้วย 
การหลอกว่าตนเป็นผู ้เขียนนิยายรักแสนเศร้าที่เขา 
บังเอิญไปเจอในตลาดขายของมือสอง	ทุกอย่างด�าเนิน 
ไปได้ด้วยดี	 เมื่อนวนิยายเล่มนี้กลับกลายเป็นหนังสือ 
เบสต์เซลเลอร์	 กระทั่งวันหนึ่ง	 ขณะที่เดวิดก�าลังแจก 
ลายเซ็นให้กับแฟน	 ๆ	 ชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาพร้อม 
บอกว่า	เขานี่แหละ	เป็นเจ้าของนวนิยายตัวจริง

ศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน เวลา ๑๗.๓๐ น.

หย่าเพราะมีชู้
๒๕๒๘	/	ก�ากับโดย	มานพ	อุดมเดช	/	
สร้างโดย	บริษัทพูนทรัพย์โปรดักชั่น	จ�ากัด
เมื่ออาจารย์สาวผู้มีหน้าตาในสังคม	 ต้องตกเป็นจ�าเลย 
ในคดีอื้อฉาว	 เมื่อสามีเธอเองฟ้องศาลกล่าวหาว่าเธอ 
แอบมีชู้กับพลทหารถึง	 ๗	 คนซึ่งอยู่ในสังกัดของเขา	 
กระแสสังคมพุ่งถล่มไปยังตัวเธอโดยมีเพียงทนายสาว 
แกร่ง	รับแก้ต่างให้เพื่อพิสูจน์หาความจริงว่าใครกันแน่ 
ที่อยากหย่าเพราะมีชู้	

เสาร์ที่ ๒๙ กันยายน เวลา ๑๓.๐๐ น.

ผีเสื้อและดอกไม้ (โปรแกรมร�าลึกอรรถพร	ไทยหิรัญ)
๒๕๒๘	/	ก�ากับโดย	ยุทธนา	มุกดาสนิท	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ด้วยฐานะทางบ้านไม่สู้ดีและยังมีน้องอีกสองคนซึ่งไม ่
เคยเรียนหนังสือ	 ท�าให้เด็กชายตัดสินใจหยุดเรียนแค่ 
ป.๕	 แล้วไปท�างานขายไอศกรีมหารายได้	 แต่ปิดเทอม 
รายได้หดหาย	เขาจงึลองท�างานใหม่ด้วยการชกัชวนของ 
เด็กหญิงอดีตเพื่อนร่วมห้อง	 เข้าร่วมขบวนการกองทัพ 
มดที่ท�างานขนข้าวขึ้นรถไฟไปขายยังชายแดน	 ทั้งสอง 
รวมท้ังเด็ก	 ๆ	 อีกนับสิบร่วมเดินทางบนรถไฟขบวน 
เดียวกัน	 มีทั้งมิตรและศัตรู	 ต้องหลีกหนีกฎหมายและ
ผู้ใหญ่	 ผ่านทั้งเหตุการณ์ที่ดีและร้าย	 ซึ่งสุดท้ายได้ช่วย 
ให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ด้วยตนเอง	

อาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายน เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมพเิศษ	ดหูนงักบัโดม สขุวงศ์ ผูอ้�านวยการหอ
ภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

จันทร์ ๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ฟ้าทะลายโจร	(โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๔๓	/	ก�ากับโดย	วิศิษฏ์	ศาสนเที่ยง	/
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ด�ากับร�าเพยรู้จักกันตั้งแต่เด็ก	 เมื่อโตขึ้นได้ให้สัญญา 
แก่กันว่าจะรักและแต่งงานกัน	ทว่าเหตุการณ์ปล้นบ้าน 
ด�า	พ่อของเขาถูกฆ่าตาย	ท�าให้ด�าตัดสินใจออกตามล่า 
ฆาตรกรจนไปเข้าชุมโจรของเสือฝ้าย	 กลายเป็นเสือด�า 
ผู้มีฝีมือทัดเทียมเสือมเหศวร	 ลูกน้องคนสนิทของเสือ 
ฝ้าย	แต่แล้วด�ากลับพบว่าร�าเพยได้หมั้นหมายกับก�าจร	 
นายต�ารวจมอืปราบ	เพราะเข้าใจผดิว่าเขาไม่รกัเธอแล้ว	 

อังคารที่ ๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

แหม่มจ๋า (โปรแกรมลานดารา)
๒๕๑๘	/	ก�ากับโดย	ดอกดิน	กัญญามาลย์	/	
สร้างโดย	กัญญามาลย์ภาพยนตร์	
แหม่ม	 สาวสลัมยากจนถูกพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นมาเฟียใน 
พัทยา	 หลอกให้ไปท�างานกับแก๊งมาเฟียด้วย	 แต่ความ 
ใสซื่อซุกซนของแหม่ม	ท�าให้เกิดเรื่องวุ่น	ๆ	ตามมามาก 
มาย	ยิง่เมือ่	ศรายทุธ	หนุม่หล่อลกึลบัเข้ามาเป็นสมาชกิ 
ใหม่ในแก๊ง	 ความสนิทสนมของเขากับเธอก่อเกิดเป็น 
ความรัก	ทั้งที่เธอไม่รู้ถึงตัวตนจริงของศรายุทธ

พุธที่ ๓ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

สามเกลอเจอล่องหน  (โปรแกรมร�าลกึมติร	ชยับญัชา)
๒๕๐๙	/	ก�ากับโดย	ฉลวย	ศรีรัตนา	/	
สร้างโดย	ศรีโรจน์	ภาพยนตร์
พล	 นิกร	 และกิมหงวน	 สามกลอจอมป่วนต้องต่อกร 
กับสายลับล่องหน	ซึ่งฝ่ายผู้ก่อการร้ายส่งเข้ามาท�าการ 
สงัหาร	ดร.ดเิรก	นกัวทิยาศาสตร์คนส�าคญัของไทย	สาม 
เกลอสามารถหยดุยัง้แผนร้ายน้ีได้แต่กลับพบว่าสายลับ 
ล่องหน	 เป็นสาวสวยที่ท�าให้พวกเขาหวั่นไหว	 ถึงขั้นมี 
ปัญหากบัภรรยาตวัจริงเลยทเีดยีว	และเกดิเรือ่งป่ันป่วน 
จนเหมือนทุกอย่างจะเข้าแผนผู้ก่อการร้ายอีกครั้ง

พฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น. 

ลูกอีสาน	(โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๒๕	/	ก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
สร้างโดยจากนิยายที่มีเค้าโครงชีวิตจริงของศิลปิน 
แห่งชาติ	 ค�าพูน	 บุญทวี	 กลายเป็นหนังมหากาพย์ชีวิต 
คนอีสานผู ้เผชิญภัยแห้งแล้งชั่วนาตาปี	 ที่แม้คนใน 
หมู่บ้านจะอพยพไปหากินที่อื่นหมด	ครอบครัวของเด็ก 
ชายคูนยงัเลอืกปักหลกัอยู	่คูนจงึค่อย	ๆ 	เตบิโตผ่านการ 
ขัดเกลาของประเพณีพื้นบ้านตั้งแต่งานบุญ	 งานแต่ง 
จนถึงการละเล่นและการท�างานบนผนืนา	หล่อหลอมให้
คูนรู้ซึ้งถึงความเป็น	‘ลูกอีสาน’	อย่างแท้จริง

ศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เหนือมนุษย์ (โปรแกรมร�าลึกมิตร	บัญชา)
๒๕๐๒	/	ก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	/	
สร้างโดย	บริษัท	ยูเนียนฟิล์ม
เกรียง	 กัมปนาท	 หนุ่มเจ้าเล่ห์ผู้จองหอง	 ได้ปลอมตัว 
เข้าไปเป็นสายสบืในภารกจิส่งมอบกล่องสนี�า้เงนิลกึลบั	 
ของแก๊งโจรร้ายชาวไทยที่แฝงอยู่ในคราบชาวต่างชาติ	 
โดยมีอัปสรหญิงสาวที่คอยร่วมมือช่วยเหลือให้เขา 
ประสบความส�าเร็จในภารกิจสุดแสนอันตราย

เสาร์ที่ ๖ ตุลาคม 

๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. วันมิตร ชัยบัญชา
๑๐.๐๐ น.  ฉายภาพยนตร์	ทรชนคนสวย 
๒๕๑๐/	ก�ากับโดย	อุบล	ยุคล	ณ	อยุธยา	/	
สร้างโดย	ละโว้ภาพยนตร์
อดีตนายต�ารวจหนุ่มตัดสินใจออกตามล่าแก๊งค้ายา 
เสพติดเพียงล�าพัง	 แม้จะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เขา 
เคยรับใช้ก็ตาม	กระทั่งได้พบหลิน	ลูกสาวอดีตหัวหน้า 
แก๊งคนก่อน	 ผู้เข้ามาร่วมมือกับนายต�ารวจหนุ่มในการ 
ทลายแก๊ง	เพือ่ล้างแค้นคนทีสั่งหารพ่อเธอแล้วขึน้ครอง 
อ�านาจแทน		

อาทิตย์ที่ ๗ ตุลาคม ๑๓.๐๐ น. 

อีแตน		(โปรแกรมร�าลึกมิตร	ชัยบัญชา)
๒๕๑๑	 /	 ก�ากับโดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า
อนุสรมงคลการ	/	สร้างโดย	ละโว้ภาพยนตร์
ผลงานแจ้งเกิดนางเอกยอดนิยม	อรัญญา	นามวงศ์	ใน 
บทสาวสลัมนาม	‘อีแตน’	ผู้กลายเป็นนางทางโทรศัพท์	 
ก่อนจะถูกจ้างวานให้ไปสวมรอยเป็นหลานสาวท่าน 
เจ้าคุณเพ่ือหวังฮุบมรดก	 แต่ก็ต้องเผชิญเหล่าทายาท 
ผู้หวังมรดกเช่นกันตามราวี	มิตร	ชัยบัญชา	รับบทหนุ่ม 
ผู้คอยให้ความช่วยเหลือนางเอกอยู่ห่าง	ๆ		

จันทร์ที่ ๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Cabra - Cega	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๘	/	ก�ากบัโดย	Toni	Venturi	/	สนบัสนนุโปรแกรม	
โดย	 สถานเอกอัครราชทูตบราซิล	 ประจ�าประเทศไทย		
(ภาษาโปรตุเกส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรือ่งราวระหว่างการต่อสู้เพือ่ปฏวัิติระบอบการปกครอง 
แบบเผด็จการในประเทศบราซลิ	ชายหนุม่คนหนึง่ได้รับ 
บาดเจ็บจากการดวลปืนกับต�ารวจในเหตุการณ์คร้ังนั้น	 
เขาจึงต้องรักษาตัวในห้องพัก	จนได้พบกับหญิงสาวคน 
หนึ่ง	ผู้ท�าให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนแปลงไป

อังคารที่ ๙ ตุลาคม ๑๗.๓๐ น.

น�้าพุ 	(โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๒๗	/	ก�ากับโดย	ยุทธนา	มุกดาสนิท	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
เรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ	 ที่ตกเป็นทาส 
ยาเสพติด	เพราะปัญหาครอบครัวและการติดเพ่ือน	หาก 
พูดถึงภาพยนตร์ไทยที่เล่าเรื่องวัยรุ ่นกับยาเสพติด	
ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะยังคงถูกพูดถึงและจดจ�าอยู่เสมอ	

พุธที่ ๑๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

บันทึกรักของพิมพ์ฉวี (โปรแกรมร�าลึกมิตร	ชัยบัญชา)
๒๕๐๒/	ก�ากับโดย	ศิริ	ศิริจินดา	/	
สร้างโดย	จินดาวรรณภาพยนตร์
พิมพ์ฉวีหลงรักอาทร	หนุ่มเจ้าเล่ห์อย่างหมดใจจนยอม 
พลีกายให้เขาจนตั้งท้อง	แต่หารู้ไม่ว่าเจ้าหนุ่มหลอกให้ 
พิมพ์ฉวีหลงรักทุ่มชีวิตท�างานส่งเขาไปเรียนต่อเมือง 
นอก	ที่สุดอาทรก็ได้ไปสมใจทิ้งให้พิมพ์ฉวีอุ้มท้องรอจน 
เธอตัดสินใจแต่งงานกับหนุ่มที่แอบชอบเพ่ือรออาทร 
ให้มารับรู้ความจริง	 ทว่าหนุ่มเจ้าเล่ห์กลับมาพร้อม 
คู่หมั้นสาวคนใหม่			

ผลงานเรื่องแรกที่ท�าให้เกิดคู่ขวัญที่ยิ่งใหญ่ของ 
โลกภาพยนตร์ไทย	มิตร	–	เพชรา	

พฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Double Suicide 	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๑๒	/	ก�ากับโดย	Masahiro	Shinoda	/	
สนับสนุนโดยมูลนิธิญี่ปุ่น	(ภาษาญี่ปุ่น	ค�าบรรยายไทย)
ภาพยนตร์ญี่ปุ่นขาว-ด�า	 เรื่องราวของชายหญิงคู่หนึ่งที่ 
มีความรักแบบหลบ	ๆ	ซ่อน	ๆ	พวกเขาสัญญากันไว้ว่า 
จะฆ่าตวัตายไปด้วยกนั	โดยไม่รูว่้าแท้จรงิแล้วทกุชวีติยงั 
มีผู้ที่คอยก�าหนดชะตาชีวิตเอาไว้อยู่เสมอ	

ศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

เขาชื่อกานต์ (โปรแกรมลานดารา)
๒๕๑๖	/	ก�ากับโดย	หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม	ยุคล	/	
สร้างโดย	ละโว้ภาพยนตร์
ความเป็นคนมอีดุมการณ์แรงกล้าของ	หมอกานต์	ท�าให้ 
เขาเลือกไปท�างานเป็นหมอชนบท	 ที่นั่นไม่ใช่แค่ต้อง 
ดูแลรักษาคนไข้	 เขายังต้องรับมือกับเหล่าข้าราชการ 
ในท้องถิ่น	 ซึ่งไม่พอใจที่หมอกานต์มาเปิดเผยเรื่องการ 
คอรัปชั่นภายใน	 ไม่ช้าการต่อสู้เชิงอุดมการณ์ก็ดุเดือด 
หมอกานต์ตั้งมั่นสู้กับระบบคอรัปชั่นนี้จนตัวตาย

เสาร์ที่ ๑๓ ตุลาคม เวลา ๑๔.๐๐ น.

กจิกรรมลานดารา	ของครอบครวัอิศรางกรู ณ อยธุยา 
พบกับ	 คุณมารศรี	 อิศรางกูร	 ณ	 อยุธยา,	 คุณอรสา 
อศิรางกูร	ณ	อยธุยา	และคุณจริะวดี	อศิรางกูร	ณ	อยธุยา

อาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๔ ตุลา สงครามประชาชน 
(โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๔๔/	ก�ากับโดย	บัณฑิต	ฤทธิ์ถกล	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น
หนังกึ่งชีวประวัติของเสกสรรค์	ประเสริฐกุล	ตั้งแต่การ 
ก้าวขึ้นมาเป็นผู้น�านักศึกษาในช่วงเหตุการณ์	๑๔	ตุลา	 
๒๕๑๖	จนถงึการตดัสนิใจเข้าป่าเพือ่ลีภ้ยัจากการกวาด 
ล้างของรัฐบาลไทย	 เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่ง 
ประเทศไทย	กระทัง่ถอนตัวออกจากป่าเมือ่	๒๕๒๔	หนงั 
อัดแน่นด้วยเหตุการณ์มากมายตามช่วงประวัติศาสตร ์
การเมอืงไทยยคุดงักล่าว	ผ่านเรือ่งราวของเสกสรรค์ทีม่ี 
ทั้งด้วยความรัก	การต่อสู้	คราบเลือด	และน�้าตา

จันทร์ที่ ๑๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คนเหนือคน	(โปรแกรมร�าลึกมิตร	ชัยบัญชา)
๒๕๑๐	/	ก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	/	
สร้างโดย	สหการภาพยนตร์ไทย
ภาพยนตร์แอ๊คช่ันเรื่องยิ่งใหญ่	 ประชันนักแสดงช่ือดัง 
คับคั่ง	เมื่อนายต�ารวจซึ่งรับบทโดย	มิตร	ชัยบัญชา	ถูก 
ผูร้้ายจบัตวัระหว่างการเข้าไปสบืหาข่าว	ทางการเลยส่ง 
นายต�ารวจผูน้้อง	ซึง่รบับทโดยสมบตั	ิเมทะน	ีเข้าไปช่วย 
เหลือ	เกิดการชิงไหวชิงพริบกันอย่างสนุกสนาน

อังคารที่ ๑๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

วัยอลวน ๔ 	(โปรแกรมลานดารา)
๒๕๔๘	/	ก�ากับโดย	ฤทัยวรรณ	วงศ์สิรสวัสดิ์	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	และ	
บริษัท	จีเอ็มเอ็ม	ไท	หับ	จ�ากัด
ทิ้งช่วงห่างจากภาคสุดท้าย	‘ชื่นชุลมุน’	ถึง	๓๐	ปี	กลับ 
มาคราวนี้ตั้มกับโอ๋กลายเป็นพ่อแม่คนแล้ว	 โดยทั้งคู่ 
แอบไปเยี่ยมลูกสาวท่ีเชียงใหม่หวังเซอร์ไพรส์	 พร้อม 
เพื่อนร่วมทางอย่างป้าอ้อ	ทอมรุ่นเดอะ	และหนามเตย 
ลกูชายเจ้าส�าอาง	โดยไม่รูว่้าลกูสาวสดุรกัจะอยูร่่วมห้อง 
กับแฟนหนุ่ม	เรื่องวุ่น	ๆ 	จึงเกิด	พร้อมกันนั้นยังมีเรื่องที่ 
ตั้มแอบไปหาคุณนิดกิ๊กเก่า	 โอ๋จึงตามไปอาละวาดถึง 
เชียงใหม่

พุธที่ ๑๗ ตุลาคม 

วันสรรพสาตร 
พบกิจกรรมวันสรรพสาตร	 เพื่อร�าลึกถึงผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งภาพยนตร์สยาม

พฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

มนต์รักทรานซิสเตอร์ 
(โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๔๔	/	ก�ากับโดย	เป็นเอก	รัตนเรือง	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ชีวิตของไอ้แผนหนุ่มบ้านนาผู้ติดวิทยุทรานซิสเตอร์	ถึง 
กบัฝันเฟ่ืองจะเป็นนกัร้องลกูทุง่คนดงั	ระหว่างนัน้กป็ลกู 
รักกับสะเดา	 สาวงามในหมู่บ้านจนได้แต่งงานและเธอ 
ตั้งท้อง	 หากเมื่อแผนถูกหมายเรียกไปเกณฑ์ทหาร	 ใน 
เวลาไล่เลีย่กบัเพ่ิงได้รองชนะเลิศประกวดร้องเพลง	แผน 
จึงตัดสินใจหนีทหารเข้ากรุงเพื่อตามฝันเป็นนักร้อง	แต่ 
กลับผจญวิบากกรรมทีเ่ปลีย่นชวีติของเขาไปตลอดกาล		

โปรแกรมฉายภาพยนตร์เดือนตุลาคม
ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา

ตุลาคม
๒๕๕๕



ศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Certified Copy	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๕๓	/	ก�ากับโดย	Abbas	Kiarostami	/	สนับสนุน
โปรแกรมโดย	โรงภาพยนตร์เฮาส์	อาร์ซีเอ
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายไทย)		
เรือ่งราวของนกัค้างานศลิปะสาว	ผูพ้ยายามสานสมัพนัธ์ 
กับนักเขียนหนุ่ม	 ด้วยการอาสาน�าเขาไปท่องเที่ยวใน 
แถบลูชิญาโน่	แต่ทริปพักผ่อนสั้น	ๆ	ของทั้งคู่กลับเจ็บ 
ปวด	และพิศวงจนยากจะคาดเดา

เสาร์ที่ ๒๐ ตุลาคม 

วันหนังบ้าน 
พบกิจกรรมวันหนังบ้าน	ณ	ภาพยนตร์สถาน	ชั้น	๒	
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	 ตั้งแต่เวลา	
๑๑.๐๐	–	๑๘.๐๐	น.

อาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม เวลา ๑๓.๐๐ น.

เงิน เงิน เงิน 	(โปรแกรมร�าลึกมิตร	ชัยบัญชา)
๒๕๐๘	 /	 ก�ากับโดย	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า
อนุสรมงคลการ	/	สร้างโดย	ละโว้ภาพยนตร์
แผนการสร้างตึกแถวบนที่ดินชุมชนเล็ก	ๆ 	ของขุนหิรัญ	 
นายทุนเงินกู้หน้าเลือดต้องเป็นหมันหลังมอบหมายให้	 
อรรคพล	หลานชายตัวดีน�าสัญญาเงินกู้ไปไล่ที่ชาวบ้าน	 
แต่อรรคพลกลับเลือกเข้าข้างชาวบ้าน	 รวมกลุ่มกับ 
เด็กวัดเปิดไนท์คลับกัน	 ซึ่งก็ไม่วายถูกขุนหิรัญตาม 
รงัควาญ	ไม่ช้าขนุหริญักย็ืน่ข้อเสนอให้หาเงนิมา	๑	ล้าน 
บาทเพื่อไถ่ที่ชุมชนให้เป็นอิสระจากหนี้เงินกู้	

จันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คือฉัน	(โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๓๓	/	ก�ากับโดย	แจ๊สสยาม	/	
สร้างโดย	บริษัท	ไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
ชด	 หนุ่มชาวกรุงฯ	 หลงรัก	 ล�าเนา	 ครูสาวผู้ใช้ชีวิต 
บนดอยด้วยหัวใจรักธรรมชาติ	 ความสัมพันธ์ของทั้งคู ่
เป็นไปอย่างราบรืน่	เพยีงแต่ว่า	ทุกครัง้ท่ีชดพยายามจะ 
ผูกมัดเธอด้วยการแต่งงาน	ล�าเนาจะปฏิเสธ	เพราะเธอ 
ยงัรกัชวีติบนดอยของเธออยู	่แต่ในทีสุ่ดทัง้คูต่ดัสินใจอยู ่
ด้วยกัน	ท่ามกลางการกดดันของครอบครัว

อังคารที่ ๒๓ ตุลาคม  เวลา ๑๓๐๐ น.

ไทรโศก	(โปรแกรมมิตร	ชัยบัญชา)
๒๕๑๐/	ก�ากับโดย	วิจิตร	คุณาวุฒิ	/	
สร้างโดย	แหลมทองภาพยนตร์
จากบทประพันธ์เลื่องชื่อของจ�าลักษณ์	 ที่ยังคงถูกน�า 
กลับมาสร้างเสมอ	ๆ 	ในไทรโศก	มิตร	ชัยบัญชา	ต้องรับ 
บท	เป็น	๒	ตัวละครที่แสนท้าทาย	บทหนึ่งต้องเป็นพ่อ 
ผู้ซึ่งเป็นใบ้และแสนเจียมเนื้อเจียมตัว	 กับบทลูกชาย 
หนุ่มนักเรียนนอกที่ถูกพรากไปจากอกแม่	เพราะความ 
อิจฉาริษยา	 ความโลภของมนุษย์	 และการล้างแค้นที่ 
เกิดจากการเข้าใจผิด	

พุธที่ ๒๔ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

ครูไหวใจร้าย (โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)
๒๕๓๒/	ก�ากับโดย	สักกะ	จารุจินดา	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด	
ต�านานทีค่นในอ�าเภอจนัทร์แดงเล่าขานจากรุน่สูรุ่น่	“ครู
ไหวใจร้าย”	ถึงความเฮีย้บเฉยีบขาดในการลงโทษเดก็ๆ	 
ที่เกเรไม่เชื่อฟัง	แต่ถึงจะดุโหดแค่ไหนเธอก็ไม่เคยสร้าง 
อนัตรายใด	ๆ 	แก่ลกูศษิย์สกัคร้ัง	และอยูโ่ยงสอนหนงัสอื 
จนอายุ	 ๗๐	 ปี	 แต่แล้ววันหนึ่งครูไหวก็ถูกสังคมบีบให้ 
วางมือจากไม้เรียว	 พร้อมต่อต้านวิธีลงโทษดัดนิสัยเด็ก 
ที่เธอท�ามาทั้งชีวิต	ไม่ช้าเมื่อครูไหวล้มป่วยลง	ทุกคนใน 
อ�าเภอจึงเริ่มเห็นค่าความส�าคัญของครูไหว	 หากไม่ใช่ 
แค่ฐานะครู	แต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของทุกชีวิตที่นี่	

พฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Goodbye Lenin	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๔๖	/	ก�ากับโดย		Wolfgang	Becker	/	
สนับสนุนโดยสถาบันเกอเธ่	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาเยอรมัน	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
ระหว่างการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในเยอรมัน 
ตะวันออก	 จนเกิดการทลายก�าแพงเบอร์ลิน	 เพื่อรวม 
ประเทศเข้ากับเยอรมันตะวันตก	ชายหนุ่มคนหนึ่งต้อง 
พยายามท�าทุกวิถีทางเพื่อที่จะไม่ให้แม่ผู้เพิ่งฟื้นจาก 
อาการโคม่า	ต้องรับรู้ว่าเยอรมันตะวันออกและระบอบ 
สังคมนิยมที่เป็นอุดมการณ์สูงสุดของเธอน้ันได้ล่ม 
สลายไปแล้ว	

แหล่งกำรเรียนรู้เกี่ยวกับภำพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศ	
เป็นที่เก็บรวบรวมวัตถุที่เกี่ยวกับภำพยนตร์ไทย	ตั้งแต่อดีต 
จนถงึปัจจบุนั	ไม่ว่ำจะเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ในกำรถ่ำยท�ำ	อปุกรณ์ 
ประกอบฉำก	กล้องถ่ำยภำพยนตร์	โปสเตอร์รูปถ่ำย	ใบปิด
ภำพยนตร์	ฯลฯ	

พพิธิภณัฑ์ภำพยนตร์ไทย	เปิดให้ชมทกุวนัเสำร์-อำทติย์	และ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์	เปิดวันละ	๓	รอบเวลำ	๑๐.๐๐	น.	๑๓.๐๐	น. 
และ	๑๕.๐๐	น.	เป็นพิพิธภัณฑ์แบบมีวิทยำกรน�ำชม	โดยแต่ละ
รอบใช้เวลำประมำณ	๙๐	นำที	

สอบถำมข้อมูลและส�ำรองกำรเข้ำชมได้ที่	 ๐๒-๔๘๒๒๐๑๓-๔	
ต่อ	๑๑๑	หรือ	www.fapot.org	หรือ	www.facebook.com/
thaifilmarchive

พพิิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย
THAI FILM MUSEUM

ศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

๗ พระกาฬ	(โปรแกรมร�าลึกมิตร	ชัยบัญชา)
๒๕๑๐	/	ก�ากับโดย	ชาลี	อินทรวิจิตร	/	
สร้างโดย	พี.เอส.โปรดักชั่น
๗	 นักโทษที่หลุดพ้นการคุมขังออกมาระหว่างถูกน�า 
ตัวไปฝากขัง	 ต่างคนต่างหนีหัวซุกหัวซุนพร้อมกับถูก 
ประกาศจับจากต�ารวจทั่วประเทศ	 ไม่ช้านายใหญ่แห่ง 
องค์กรก่อการร้ายซึ่งก�าลังรวบรวมคนเพ่ือก่อวินาศ- 
กรรมครั้งใหญ่ในไทย	จึงได้ออกตามตัวทั้ง	๗	คนมาร่วม 
มือกันในแผนการนี้	 หากไม่มีใครรู้ในบรรดานักโทษทั้ง 
เจ็ดจะมีสายลับของไทยแฝงตัวอยู่	 เพ่ือหมายหยุดยั้ง 
แผนการดังกล่าวภายใต้ฉากหน้ายอดดาวโจรใน 
๗	พระกาฬ	

เสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม 

วันมรดกโสตทัศน์โลก

อาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.

กิจกรรมดูหนังกับโดม สุขวงศ์ 
ผู้อ�านวยการหอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

จันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

คู่กรรม (โปรแกรมร�าลึกเจริญ	เอี่ยมพึ่งพร)	
๒๕๓๐	/	ก�ากับโดย	รุจน์	รณภพ	/	
สร้างโดย	บริษัทไฟว์สตาร์	โปรดักชั่น	จ�ากัด
โกโบริ	 ก้าวเข้ามาสู่เมืองไทยและชีวิตของอังศุมาลิน 
ในฐานะศตัร	ูเขาเป็นหนึง่ในนายทหารญีปุ่น่ทีเ่ข้าประจ�า 
การยังไทยระหว่างเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 	 ๒ 
โกโบริรักอังศุมาลินแต่เธอกลับปฏิเสธเขาด้วยยังฝังใจ 
ความเป็นชาติศัตรู	 และเมื่อการเมืองบีบบังคับให้ทั้งคู่ 
จ�าต้องแต่งงานกัน	 การกลับมาของวนัสอดีตคนรักของ 
อังศุมาลินผู้อยู่ฝ่ายเสรีไทย	 ก็จุดชนวนรักสามเศร้าซึ่ง 
อังศุมาลินต้องเลือกระหว่างความรักในชาติกับหัวใจ 
ตนเอง

อังคารที่ ๓๐ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Parade (โปรแกรมภาพยนตร์โลก)	
๒๕๑๗	/	ก�ากับโดย	Jacques	Tati	/	
สนับสนุนโดยสถาบันฝรั่งเศส	ประจ�าประเทศไทย
(ภาษาฝรั่งเศส	ค�าบรรยายภาษาอังกฤษ)
เรื่องราวของการแสดงโชว์ที่ขนกันมาอย่างคับค่ัง	 ทั้ง 
ละครใบ้	 วงดนตรี	 และการละเล่นที่มากด้วยมุกตลก 
และลีลาอันแพรวพราว	จนท�าให้พวกเขาสามารถเรียก 
รอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากคนดูได้อย่างมากมาย

พุธที่ ๓๑ ตุลาคม เวลา ๑๗.๓๐ น.

Beetlejuice	(โปรแกรมภาพยนตร์โลก)
๒๕๓๑	/	ก�ากับโดย	Tim	Burton	/	ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์
โดยบริษัทแคททาลิสต์	 อัลลายแอนซ์	 (ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(ภาษาอังกฤษ	บรรยายภาษาไทย)
คู่ฮันนีมูนหนุ่มสาว	บาร์บาร่า	และอดัม	เมตแลนด์	พบ 
ว่าตัวเองกลายเป็นผี	 หลังจากประสบอุบัติเหตุทาง 
รถยนต์		พวกเขาพยายามหลอกให้ผูบ้กุรกุย้ายหนไีป	แต่ 
ไม่ประสบความส�าเร็จ	 จึงต้องไปขอความช่วยเหลือ 
จาก	บีเทิลจุ๊ยซ์		ผู้มีใบหน้าขาวซีดที่ตัดกับรอยยิ้มที่น่า 
ขยะแขยง	และเชี่ยวชาญด้านการหลอก	ทว่าบีเทิลจุ๊ยซ์ 
กลบัสร้างเร่ืองวุน่วาย	จนท�าให้โลกของมนษุย์และผต้ีอง 
ปั่นป่วน

รถประจ�าทางสาย	
๕๑๕,	๕๔๗,	๘๔ก,	
๑๒๔,	๑๒๕

พุทธมณฑล Phuttamonthon

ถนนบรมราชชนน ีฺBaromratchonnee Rd.

จากตลิ่งชัน
from Talingchan

มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University

TESCO LOTUS

TOYOTA
HONDA

โรงพยาบาลศาลายา
Salaya Hospital

พุทธมณฑล สาย ๔
Phuttamonthon Sai 4

พุทธมณฑล สาย ๕
Phuttamonthon Sai 5

ปั๊มปตท. 
PTT Gas Station

โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์




